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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

Согласно членот 224 од Законот за инду–стриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индутриска 

сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот 

за индустриската сопственост за признавање на тоа право. 

 

 

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска 

сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе 

заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност. 

 

 

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска 

сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата. 
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ПАТЕНТИ 

 
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на 

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент. 

 

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците 

од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се 

запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 

од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на 

решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото 

патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при 

проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 

49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку 

е платена пропишаната такса. 

 

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

специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови. 

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

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

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

(57) Апстракт или патентно барање 
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(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex - 

ЅУ број на пријавата година ex - YU број на патентот) 

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

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

пријавата) 

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

број - WO) 

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

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

билтен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  E 04B 2/00  

(11)  6865   (13) А 

(21)  2014/456   (22) 17/10/2014 

(45) 30/04/2017 

(73)  Тодевски Зоран 

ул. 10, бр. 4, Стајковци, Скопје, Гази баба, 

MK 

(74)  Дарко Јанкуловски, адвокат  

бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје 

(72) Тодевски Зоран 

(54)  ФАСАДЕН ТЕРМОАКУСТИК ПАНЕЛЕН 

ЅИД 

 

(51)  A 22C 00/00  
(11)  6884   (13) А 

(21)  2015/226   (22) 11/05/2015 

(45) 30/04/2017 

(30)  П20150226  11/05/2016  MK 

(73)  Гроздановски ДООЕЛ 

ул. „Боро Соколов“ бр. 22, Куманово, MK 

(72) Гроздановски Дејан 

(54)  ТЕХНОЛОШКА ПОСТАПКА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛУТРАЈНА 

ПЛЕСКАВИЦА 

 

(51)  B 65D 88/00, 90/00  
(11)  6950   (13) А 

(21)  2016/48   (22) 27/01/2016 

(45) 30/04/2017 

(73)  Крстевски Зоран 

ул. Милан Мијалковиќ бр. 46 - Скопје, MK 

(72) Крстевски Зоран 

(54)  ПОСТРОЈКА ЗА ПОДИГАЊЕ НА ВОДА 

 

(51)  A 61K 00/00  
(11)  6846   (13) А 

(21)  2016/57   (22) 01/02/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  П20160057  01/02/2016  MK 

(73)  АНТОВСКА ВЕСНА and Трајанова 

Милка 

ул. Киро Крстевски-Платник 4, Скопје, MK 

and ул. Дебарца бр. 1-1-10, Скопје, MK 

(72) Антовска Весна and Трајанова Милка 

(54)  ОРИГИНАЛНА ТЕРАПИСКА ШЕМА ЗА 

ТОПИСКИ ТРЕТМАН-ЛОКАЛНА 

АПЛИКАЦИЈА НА ВАГИНАЛНИ ТАБЛЕТИ 

ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ИНФЕКЦИЈА СО HUMAN 

PAPILLOMAVIRUS И ЛЕЗИИ СО НИЗОК 

МАЛИГНИТЕТ НА ВАГИНАТА И ГРЛОТО НА 

МАТКАТА КАЈ ЖЕНАТА ВО 

ПОСТМЕНОПАУЗА (БЕЗ МЕНСТРУАЛЕН 

ЦИКЛУС) 

(57)  Оригиналната тераписка шема за 

тописки третман-локална апликација на 

вагинални таблети за лекување на Human 

papilloma virus(HPV) и лезии со низок 

малигнитет на вагината и грлото на матката 

кај жени во постменопауза претставува 

пронајдок од областа на медицината-

подгранка гинекологија. 

            Oригиналнатa циклична шема 

вклучува комбинација од неколку 

медикаменти изработени според оригинални 

рецептури, предложени во патентот за 

симултано лекување на вирусната и 

бактериската вагиноза, често присутни кај 

иста пациентка. Лекувањето е во тек на два 

календарски месеци со строго специфичен 

редослед на медикаментите:  во првиот дел 

на месецот се аплицира  хемотерапевтикот 5-

Fluorouracil, како главен терапевтик за 

гениталната  HPV инфекцијата и лезиите со 

низок малигнитет, за прв пат во вид на 

вагинална таблета според оригинални 

рецептури. Во вториот дел од месецот, се 

аплицираат два препарати за санирање на 

бактериската вагиноза:  Providone-iodine и 
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Metronidazole, Хербална композитна таблета 

за репарација на ерозиите на вагината 

настанати од 5-Fluorouracil и пробиотикот 

Lactobacillus acidophilus, кој ја обновува  

нормалната вагинална флора. 

            Тописката апликација на 

медикаментите е во вид на вагинални 

таблети според оригинални рецептури со што 

се минимизараат нивните токсични ефекти 

заради пониските нивоа во крвта кои 

резултираат од ваков начин на апликација. 

Лесната апликација од страна на пациентката 

ја анулира потребата од секојдневна посета 

кај гинеколог. 

            Оригиналната комбинација на 

медикаментите и нивните оригинални 

рецептури овозможуваат:  симултано 

лекување на бактериската вагиноза и 

гениталната HPV инфекција, која има 

канцероген потенцијал, дезинфекција  на 

вагиналното милје и воспоставување на 

одбрамбена сапрофитна флора  која го 

зголемува локалниот ткивен имунитет и 

спречува рецидив на бактериската вагиноза и 

перзистенција на HPV  инфекција.                                                       

 

 

(51)  A 61K 00/00  
(11)  6847   (13) А 

(21)  2016/117   (22) 01/03/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  П20160117  01/03/2016  MK 

(73)  АНТОВСКА ВЕСНА 

ул. Киро-Крстевски-Платник, 4 Скопје, MK 

(54)  ОРИГИНАЛНА ШЕМА ЗА 

ПЕРОРАЛНО/ТОПИСКИ, ЛОКАЛЕН 

ТРЕТМАН ЗА МАШКА ЌЕЛАВОСТ 

(57)  Оригиналната тераписка шема за 

перорално/тописки третман-локална 

апликација на скалпот за лекување на 

андрогена алопеција претставува пронајдок 

од областа на медицината-подгранка 

дерматовенерологија. Таа  вклучува 

комбинација од неколку медикаменти 

изработени според  две оригинални 

рецептури, предложени во патентот за 

симултана превенција и лекување на 

андрогена алопеција: 1). перорална терапија, 

како оригинална комбинација на неколку 

супстанции и оригинална комбинирана 

таблета; 2).Оригинален водено-алкохолно-

маслен тоник за локален третман. За прв пат 

се предлагаат две оригинални рецептури за 

два нови препарата: перорална комбинирана 

таблета и водено-алкохолен-маслен тоник. 

Тоникот вклучува медикаменти кои имаат 

докажано анти-инламаторно дејство преку 

модифицирање на производството на 

простагландините локално на ниво на 

фоликулот. Комбинираната таблета вклучува 

витаминско-диететски компоненти. 

Лекувањето трае непрекинато и делува  

превентивно и тераписки по однос на 

андрогената алопеција.               

              Во состав на комбинираната таблета 

влегуваат витаминско-диететски компоненти 

кои не ги карактеризира можност за 

акумулација во човечкиот организам, па 

имаат минимални или никакви несакани 

дејства. Тоникот истотака во себе вклучува 

неколку медикаменти и витамински 

компоненти.  Заради локалниот начин на 

апликација на тоникот, се минимизира 

евентуалниот токсичен ефект на 

медикаментите на минимални, нештетни 

нивоа. 

             За прв пат се предлага комбинирана 

шема од перорален/тописки третман за 

андрогена алопеција, која овозможува 

безболен и ефтин третман на оваа состојба, 

за разлика на болниот третман со ласер и 

многу скапиот хируршки третман со 

трансплантација на коса.  
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(51)  A 61K 00/00  
(11)  6848   (13) А 

(21)  2016/133   (22) 10/03/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  П20160133  10/03/2016  MK 

(73)  АНТОВСКА ВЕСНА 

ул. Киро-Крстевски-Платник, 4 Скопје, MK 

(72) АНТОВСКА ВЕСНА 

(54)  ОРИГИНАЛНА ШЕМА ЗА ТОПИСКИ, 

ЛОКАЛЕН ХЕРБАЛЕН ТРЕТМАН ЗА МАШКА 

ЌЕЛАВОСТ 

(57)  Оригиналната тераписка шема за 

тописки третман-локална апликација на 

скалпот за лекување на андрогена алопеција 

претставува пронајдок од областа на 

медицината-подгранка дерматовенерологија. 

Таа  вклучува комбинација од неколку 

хербални медикаменти изработени според  

две оригинални рецептури, предложени во 

патентот за симултана превенција и 

лекување на андрогена алопеција: 1). 

оригинален алкохолно-маслен  хербален 

тоник за тописки третман; 2). оригинална 

маслена маска за тописки третман.  

            За прв пат се предлагаат две 

оригинални рецептури за два нови 

препарата: оригинален алкохолно-маслен 

тоник и оригинална маслена маска. Обата 

препарата вклучуваат хербални медикаменти 

кои имаат докажано анти-инламаторно 

дејство преку модифицирање на 

производството на простагландините 

локално на ниво на фоликулот. Тие 

истовремено вклучуваат витаминско-

диететски компоненти. Лекувањето трае 

непрекинато и делува  превентивно и 

тераписки по однос на андрогената 

алопеција.               

             Витаминско-диететските компоненти 

не ги карактеризира можност за акумулација 

во човечкиот организам, па заради тоа имаат 

минимални или никакви несакани дејства. 

Заради локалниот начин на апликација, се 

минимизира евентуалниот токсичен ефект на 

медикаментите на минимални, нештетни 

нивоа. 

             За прв пат се предлага комбинирана 

шема од хербален тоник и хербална маска за 

тописки третман за андрогена алопеција, која 

овозможува безболен и ефтин третман на 

оваа состојба, за разлика на болниот третман 

со ласер и многу скапиот хируршки третман 

со трансплантација на коса.  

 

 

(51)  E 01F 15/00, B 24B 23/00, 7/00  
(11)  6873   (13) А 

(21)  2016/147   (22) 16/03/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  20151044407558  24/07/2015  CN 

(73)  Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd 

No. 5 Wufan Road Shangxi Town, Yiwu City, 

Zhejiang, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) Hanbo Fan 

(54)  ИНТЕЛЕГЕНТЕН УРЕД ЗА ИЗГРАДБА 

НА ПАТИШТА СО МОЖНОСТ ЗА БРЗА 

ДИСИПАЦИЈА НА  ТОПЛИНА
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(51)  B 60K 17/00  
(11)  6878   (13) А 

(21)  2016/148   (22) 16/03/2016 

(45) 30/04/2017 

(73)  Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd 

No. 5 Wufan Road Shangxi Town, Yiwu City, 

Zhejiang, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) Hanbo Fan 

(54)  МАШИНА СО ХИДРАУЛИЧЕН ДИСК ЗА 

ЧУВАЊЕ 

 

(51)  B 01D 29/00, 36/00  
(11)  6868   (13) А 

(21)  2016/156   (22) 21/03/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  2015104449940  27/07/2015  CN 

(73)  Pujijang Jianfeng Environmental 

Science and Technology Co., Ltd, 

No. 16 3 Districts QianYu Village Punan 

Street, Pujang County, Zhejiang Province, 

Xiangan District Xiamen, Fujian, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) Quntao Yu 

(54)  ЕДИНИЦА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА 

ВОЗДУХ СО ШОК АПСОРПЦИЈА 

 

(51)  A 47B 21/00, F 16M 13/00  
(11)  6867   (13) А 

(21)  2016/157   (22) 21/03/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  2016101172606  02/03/2016  CN 

(73)  Xiangpai (Xiamen) E-Business Co., Ltd 

F2 Fuxiang Road Xindian Town, Xiangan 

District Xiamen, Fujian,, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) Hanjing Fan 

(54)  УРЕД ЗА ЛАПТОП СО ВИСОКА 

БЕЗБЕДНОСТ 

 

(51)  G 06F 9/00, E 05B 65/00  
(11)  6870   (13) А 

(21)  2016/162   (22) 21/03/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  2015103024337  05/06/2015  CN 

(73)  Pujijang Jianfeng Environmental 

Science and Technology Co., Ltd, 

No. 16 3 Districts QianYu Village Punan 

Street, Pujang County, Zhejiang Province, 

Xiangan District Xiamen, Fujian, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) Quntao Yu 

(54)  КАБИНА СО ЕЛЕКТРИЧЕН ПРЕКИДАЧ 

СО НАДВОРЕШЕН ИНФРАЦРВЕН СЕНЗОР 

 

(51)  A 47J 43/04, B 02C 18/00  
(11)  6871   (13) А 

(21)  2016/163   (22) 21/03/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  2015103436642  19/06/2015  CN 

(73)  Pujijang Jianfeng Environmental 

Science and Technology Co., Ltd, 

No. 16 3 Districts QianYu Village Punan 

Street, Pujang County, Zhejiang Province, 

Xiangan District Xiamen, Fujian, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) Quntao Yu 

(54)  УРЕД ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЃУБРЕ 

КОЕ МОЖЕ ДА СЕ ПЕРЕ 
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(51)  A 01G 00/00  
(11)  6877   (13) А 

(21)  2016/637   (22) 19/09/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  П20160637  19/09/2016  MK 

(73)  Проф.Др.Киб. Трпе Груевски 

ул. Миле Попјорданов 68/26, Скопје, MK 

(72) Проф.Др.Киб. Трпе Груевски 

(54)  ОРАНЖЕРИИ СО ЗАТВОРЕН 

АВТОМАТИЗИРАН СИСТЕМ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА СЕРТИФИЦИРАН 

САДЕН МАТЕРИЈАЛ И ГРАДИНАРСКИ 

КУЛТУРИ ЗАГРЕВАНИ СО 

ФОТОНАПОНСКИ ЌЕЛИИ 

 

 
ПРЕГЛЕДИ 

 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ 

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

(51) (51) основен (11) (13) 

8E05B65/00 8G06F9/00 6870 А 

8B60K17/00 8B60K17/00 6878 А 

8A22C00/00 8A22C00/00 6884 А 

8E04B2/00 8E04B2/00 6865 А 

8B24B7/00 8E01F15/00 6873 А 

8B01D36/00 8B01D29/00 6868 А 

8B24B23/00 8E01F15/00 6873 А 

8A61K00/00 8A61K00/00 6848 А 

8F16M13/00 8A47B21/00 6867 А 

8A47J43/04 8A47J43/04 6871 А 

8B02C18/00 8A47J43/04 6871 А 

8E01F15/00 8E01F15/00 6873 А 

8A47B21/00 8A47B21/00 6867 А 

8G06F9/00 8G06F9/00 6870 А 

8A01G00/00 8A01G00/00 6877 А 

8B65D90/00 8B65D88/00 6950 А 

8B01D29/00 8B01D29/00 6868 А 

8A61K00/00 8A61K00/00 6847 А 

8B65D88/00 8B65D88/00 6950 А 

8A61K00/00 8A61K00/00 6846 А 
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ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ  
ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

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

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

Pujijang Jianfeng Environmental Science and 
Technology Co., Ltd, 

B 01D 29/00, 36/00 6868 А 

Pujijang Jianfeng Environmental Science and 
Technology Co., Ltd, 

G 06F 9/00, E 05B 65/00 6870 А 

Pujijang Jianfeng Environmental Science and 
Technology Co., Ltd, 

A 47J 43/04, B 02C 
18/00 

6871 А 

Xiangpai (Xiamen) E-Business Co., Ltd A 47B 21/00, F 16M 
13/00 

6867 А 

Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd E 01F 15/00, B 24B 
23/00, 7/00 

6873 А 

Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd B 60K 17/00 6878 А 

АНТОВСКА ВЕСНА A 61K 00/00 6847 А 

АНТОВСКА ВЕСНА A 61K 00/00 6848 А 

АНТОВСКА ВЕСНА and Трајанова Милка A 61K 00/00 6846 А 

Гроздановски ДООЕЛ A 22C 00/00 6884 А 

Крстевски Зоран B 65D 88/00, 90/00 6950 А 

Проф.Др.Киб. Трпе Груевски A 01G 00/00 6877 А 

Тодевски Зоран E 04B 2/00 6865 А 

 
 

ПРЕНОС 
 
(11) 1589 

(73) AstraZeneca AB 

SE 151 85 Södertälje, SE 

 

(11) 1896 

(73) AstraZeneca AB 

SE 151 85 Södertälje, SE 

 

(11) 2248 

(73) AstraZeneca AB 

SE 151 85  Södertälje, SE 

 

(11) 2344 

(73) AstraZeneca AB 

SE 151 85 Södertälje, SE 

 

(11) 2846 

(73) AstraZeneca AB 

SE 151 85 Södertälje, SE 

 

(11) 3001 

(73) AstraZeneca AB 

SE 151 85  Södertälje, SE 

 

(11) 3000 

(73) AstraZeneca AB 

SE 151 85 Södertälje, SE 

 

(11) 3423 

(73) AstraZeneca AB 
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SE 151 85 Södertälje, SE 

 

(11) 3961 

(73) Virnova Herpes AB 

Gaevlegatan 22, 11330 Stockholm, SE 

 

(11) 4377 

(73) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd 

2-9, Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, 

Tokyo 101-8535, JP 

 

(11) 4313 

(73) AstraZeneca AB 

SE 151 85 Södertälje, SE 

 

(11) 4715 

(73) AbbVie Ireland Unlimited Company, 

c/o Codan Services Limited 

Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton,, BM 

 

(11) 4715 

(73) AbbVie Ireland Unlimited Company, 

c/o Codan Services Limited 

Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton,, BM 

 

(11) 4840 

(73) AstraZeneca AB 

SE 151 85 Södertälje, SE 

 

(11) 5265 

(73) Inashco R & D B.V. 

Mekelweg 4, 2628 CD Delft, NL 

 

(11) 4928 

(73) AbbVie Ireland Unlimited Company, 

c/o Codan Services Limited 

Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton,, BM 

 

(11) 4928 

(73) AbbVie Ireland Unlimited Company, 

c/o Codan Services Limited 

Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton,, BM 

 

(11) 5993 

(73) AbbVie Ireland Unlimited Company, 

c/o Codan Services Limited 

Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton,, BM 

 

(11) 5035 

(73) AstraZeneca AB 

SE 151 85 Södertälje, SE 

 

(11) 5168 

(73) AstraZeneca AB 

SE-151 85 Södertälje, SE 

 

(11) 5674 

(73) AstraZeneca AB 

SE 151 85 Södertälje, SE 

 

(11) 5358 

(73) Centrexion Therapeutics Corporation 

509 South Exeter Street, Baltimore, Maryland 

21202 , US 

 

(11) 5655 

(73) UCB Biopharma SPRL, 

60, Allee de la Recherche1070 Brussels, BE 

 

(11) 5543 

(73) Gilead Sciences, Inc. 

333 Lakeside Drive, Foster City California 

94404, US 

 

(11) 6122 

(73) TEIJIN LIMITED 

6-7, Minamihommachi 1-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi,  Osaka 541-0054 

, JP 
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ПРОМЕНИ 
 
(11) 974 

(73) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 

 

(11) 1654 

(73) Pantech Co., Ltd. 

Pantech bldg., 179, Seongam-ro, Mapo-gu, 

Seoul,, KR 

 

(11) 1654 

(73) Pantech Co., Ltd. 

Pantech bldg., 179, Seongam-ro, Mapo-gu, 

Seoul,, KR 

 

(11) 2248 

(73) AstraZeneca AB 

SE 151 85  Södertälje, SE 

 

(11) 2344 

(73) AstraZeneca AB 

SE 151 85 Södertälje, SE 

 

(11) 3218 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 

 

(11) 2846 

(73) AstraZeneca AB 

SE 151 85 Södertälje, SE 

 

(11) 2853 

(73) Merial, Inc. 

3239 Satellite Boulevard Bldg. 500 Duluth, 

Georgia, 30096-4640, US 

 

(11) 3085 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 

 

(11) 4623 

(73) EURO-CELTIQUE S.A. 

1, rue Jean Piret 2350 Luxembourg, LU 

 

(11) 4377 

(73) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd 

2-9, Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, 

Tokyo 101-8535, JP 

 

(11) 4720 

(73) Merial, Inc. 

3239 Satellite Boulevard Bldg. 500 Duluth, 

Georgia, 30096-4640, US 

 

(11) 4907 

(73) FORUM PHARMACEUTICALS INC. 

225 Second Avenue Waltham, MA 02451, US 

 

(11) 5265 

(73) Inashco R & D B.V. 

Mekelweg 4, 2628 CD Delft, NL 

 

(11) 6033 

(73) Resverlogix Corp., 

300, 4820 Richard Road SW Calgary, AB T3E 

6L1,, CA 

 

(11) 6034 

(73) Merck Canada Inc. 

16711 Trans-Canada Highway, Kirkland QC 

H9H 3L1, CA 
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СПОЈУВАЊА 
 
(11) 974 

(73) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 

 

(11) 974 

(73) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 

 

(11) 1093 

(73) Bayer Schering Pharma 

Aktiengesellschaft 

Mullerstrasse 178,13353 Berlin, DE 

 

(11) 1654 

(73) Pantech Co., Ltd. 

Pantech bldg., 179, Seongam-ro, Mapo-gu, 

Seoul,, KR 

 

(11) 2248 

(73) AstraZeneca AB 

SE 151 85  Södertälje, SE 

 

(11) 2248 

(73) AstraZeneca AB 

SE 151 85  Södertälje, SE 

 

(11) 2344 

(73) AstraZeneca AB 

SE 151 85 Södertälje, SE 

 

(11) 2344 

(73) AstraZeneca AB 

SE 151 85 Södertälje, SE 

 

(11) 3218 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 

 

(11) 3218 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 

 

(11) 2846 

(73) AstraZeneca AB 

SE 151 85 Södertälje, SE 

 

(11) 2846 

(73) AstraZeneca AB 

SE 151 85 Södertälje, SE 

 

(11) 3085 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 

 

(11) 3085 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 
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ПРЕСТАНОК 
 

 

(11) 585 

 (73) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 

124 Grenzacherstrasse, CH-4070 Basle 

, CH 

 

(11) 946 

 (73) Alloystream Holdings 

(Proprietary)Limited and Alloystream 

Holdings (Proprietary) Limited 

P.O.Box 9229 Pretoria 0001, ZA and Exxaro 

Corporate Centre  Roger Dyason Road, 

Pretoria West, Pretoria, Gauteng, ZA 

 

(11) 957 

 (73) MONSANTO EUROPE S.A. 

Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 

Brussels, BE 

 

(11) 2785 

 (73) ЈАНЕСКА, Аница 

Серафим Китаноски бр.2  6000 Охрид, MK 

 

(11) 2784 

 (73) РАМАНИ, Зубер 

ул.Кузман Шапкарев бр.9  6330 Струга, MK 

 

(11) 2783 

 (73) РАМАНИ, Зубер 

ул.Кузман Шапкарев бр.9  6330 Струга, MK 
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(51)  H 04N 19/00, 19/11, 19/117, 19/119, 

19/176, 19/182, 19/33, 19/50, 19/593, 19/82  

(11)  6955   (13) Т1 

(21)  2015/430   (22) 01/09/2015 

(45) 30/04/2017 

(30)  20080085914  01/09/2008  KR and 

20080085914  02/07/2008  US 

(96)  02/07/2009 EP13196510.5 

(97)  23/09/2015 EP2713617 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd 

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Alshina, Elena; Alshin, Alexander; Seregin, 

Vadim; Shlyakhov, Nikolay and Koroteev, Maxim 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ СЛИКА 

(57)  1  Постапка за декодирање на видео 

слика, постапката содржи: 

одредување на кодирани единици од 

хиерархиска структура со делење на 

максимална кодирана единица во согласно 

поделена информација околу тоа дали да се 

подели кодирана единица, поделената 

информација e синтактички анализирана од 

страна на битова секвенца (2210); 

одредување на најмалку една единица за 

предвидување од актуелна кодирана единица 

помеѓу кодираните единици на хиерархиската 

структура;  

добивање на прва предвидена вредност на 

пиксели од актуелна единица за 

предвидување помеѓу најмалку една единица 

за предвидување со употреба на просек од 

соседните пиксели од актуелната единица за 

предвидување (2220); и 

добивање на втора предвидена вредност на 

пиксели лоцирани на горната граница и 

левата граница на актуелната единица за 

предвидуање со употреба на измерена 

просек од добиената прва предвидена 

вредност и најмалку еден од соседните 

пиксели (2230, 2240). има уште 3 патентни 

барања. 

 

 

(51)  C 07D 489/12, A 61K 31/485, A 61P 25/32, 

25/36  

(11)  6885   (13) Т1 

(21)  2016/227   (22) 12/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  GB201111775  08/07/2011  GB 

(96)  05/07/2012 EP12735607.9 

(97)  30/03/2016 EP2729469 

(73)  The University Of Bath 

Claverton Down Bath Bath and North East 

Somerset BA2 7AY, GB 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  LEWIS, John and HUSBANDS, Stephen 
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(54)  ДЕРИВАТИ НА ОРВИНОЛ И ТЕВИНОЛ 

КОРИСНИ ПРИ ТРЕТИРАЊЕТО НА 

ЗЛОУПОТРЕБА НА ЛЕКОВИ И АЛКОХОЛ 

(57)  1  Соединение со формула 2, или a 

фармацевтски прифатлива сол или солват од 

тоа  

 

  

 

во кое што  

 

R е H 

R1 е циклопропилметил 

R2 е H 

R4 и R5 are метил 

R3 е арил или хетероарил од кои секој може 

да биде заменет или незаменет, и  

X е заситен мост (-CH2CH2-) или незаситен 

мост (-CH=CH-).има уште 19 патентни 

барања.

 

 

 

(51)  A 61K 31/4025, 31/4178, 31/4184, 

31/4439, A 61P 31/14, C 07D 401/14, 403/14, 

417/14  

(11)  6879   (13) Т1 

(21)  2016/228   (22) 12/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US20090186291P  11/06/2009  US; 

US20090242836P  16/09/2009  US and 

US20090243596P  18/09/2009  US 

(96)  10/06/2010 EP13167828.6 

(97)  24/02/2016 EP2628481 

(73)  AbbVie Bahamas Ltd. 

Sassoon House Shirley Street & Victoria 

Avenue New Providence, 

Nassau, BS 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Randolph, John T.; Hutchins, Charles W.; 

Donner, Pamela L.; Motter, Christopher E.; 

Nelson, Lissa T.; Patel, Sachin V.; Keddy, Ryan 

G.; Maring, Clarence J.; Tufano, Michael D.; 

Betebenner, David A.; Rockway, Todd W.; Pratt, 

John K.; Sarris, Kathy; Woller, Kevin R.; Wagaw, 

Seble H.; Li, Wenke; Matulenko, Mark A.; 

Jinkerson, Tammie K.; Flentge, Charles A.; 

Wagner, Rolf; Degoey, David A.; Liu, Dachun; 

Califano, Jean C.; Bellizzi, Mary, E.; Gao, Yi; 

Kati, Warren M.; Krueger Allan C.; Hutchinson 

Douglas K. and Caspi, Daniel.D. 

(54)  ТРИСУПСТИТУИРАНИ ХЕТЕРОЦИКЛИ 

КАКО ИНХИБИТОРИ НА РЕПЛИКАЦИЈА НА 

ХЕПАТИТИС Ц ВИРУС ХЦВ 

(57)  1  Соединение со формула I, и 

соодветна фармацевтски прифатлива сол,  

 

каде: 

 

А и Б се и двете 
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и се и двете поединечно, по избор, 

супституирани со една или повеќе RA; 

D е фенил, и е по избор супституиран со една 

или повеќе RA; 

L1, L2 и L3 се врзани; 

X е 5- или 6- член хетероцикл и е по избор 

супституиран со една или повеќе RA; 

Y и Z се поединечно 

 

RD се сите поединечно избрани од (1) -O-C1-

C6 алкил, -O-C2-C6 алкенил, -O-C2-C6 

алкинил, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил или 

C2-C6 алкитил, од кои сите се по избор 

супституирани, на секој настан, со еден или 

повеќе супституенси избрани од халоген, 

хидрокси, меркапто, амино, карбокси, нитро, 

оксо, фосфонокси, фосфоно, тиоксо, формил, 

цијано, C3-C6 карбоцикл или 3- до 6- член 

хетероцикл; или (2) C3-C6 карбоцикл или C3-

C6 член хетероцикл од кои сите се по избор 

супституирани, на секој настан, со еден или 

повеќе супституенси избрани од халоген, 

хидрокси, меркапто, амино, карбокси, нитро, 

оксо, фосфонокси, фосфоно, тиоксо, формил, 

цијано, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 

алкинил, C1-C6 халоалкил, C2-C6 

халоалкенил или C2-C6 халоалкинил; 

LY’ е секој поединечно избран од C1-C6 

алкилен, по избор супституиран со халоген, 

хидрокси, меркапто, амино, карбокси, 

фосфонокси, -O-C1-C6 алкил, -O-C2-C6 

алкенил, или 3- до 6-член карбоцикл или 

хетероцикл, со тоа што споменатиот 3- до 6-

член карбоцикл или хетероцикл е по избор 

супституиран со еден или повеќе 

супституенси избрани од халоген, хидрокси, 

меркапто, амино, карбокси, нитро, оксо, 

фосфонокси, фосфоно, тиоксо, формил, 

цијано, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 

алкинил, C1-C6 халоалкил, C2-C6 

халоалкенил или C2-C6 халоалкинил; 

RA е поединечно избран, на секој настан, од 

халоген, нитро, оксо, фосфонокси, фосфоно, 

тиоксо, цијано, или -LS-RE, каде две 

последователни RA, заедно со атомите за 

кои што се врзани и било кои атоми помеѓу 

атомите за кои што се врзани, по избор 

формираат карбоцикл или хетероцикл; 

RE е поединечно избран, на секој настан, од -

O-RS, -S-RS, -C(O)RS, -OC(O)RS, -C(O)ORS, -

N(RSRS’), -S(O)RS, -SO2RS, -C(O)N(RSRS’) 

N(RS)C(O)RS’-N(RS)C(O)N(RS’RS’’), -

N(RS)SO2RS’, -SO2N(RSRS’), -

N(RS)SO2N(RS’RS’’), -N(RS)S(o)N(RS’RS’’), -

OS(O)-RS, -OS(O)2-RS, -S(O)2ORS, -

S(O)ORS, -OC(O)ORS, -N(RS)C(O)ORS’, -

OC(O)N(RSRS’), -N(RS)S(O)-RS’, -

S(O)N(RSRS’) или-C(O)N(RS)C(O)-RS’; или 

C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил или C2-C6 

алкинил, од кои секој е поединчено, по избор 

супституиран, на секој настан со еден или 

повеќе супституенси избрани од халоген, 

хидрокси, меркапто, амино, карбокси, нитро, 

оксо, фосфонокси, фосфоно, тиоксо, формил 

или цијано; или C3-C6 карбоцикл или 3- до 6-

член хетероцикл, од кои секој е самостојно по 

избор супституиран во секој случај со еден 

или повеќе супституенси избрани од халоген, 

хидрокси, меркапто, амино, карбокси, нитро, 

оксо, фосфонокси, фосфоно, тиоксо, формил, 

цијано, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 

алкинил, C1-C6 халоалкил, C2-C6 

халоалкенил или C2-C6 халоалкинил; 

RL е поединечно избран, на секој настан од 

халоген, нитро, оксо, фосфонокси, фосфоно, 

тиоксо, цијано, -О-RS, -S-RS, -C(O)RS, -

OC(O)RS, -C(O)ORS, -N(RSRS’), -S(O)RS, -

SO2RS, -C(O)N(RSRS’) или -N(RS)C(O)RS’; 

или C3-C6 карбоцикл или 3- до 6-член 

хетероцикл, од кои секој е поединечно, по 

избор супституиран, на секој настан со еден 

или повеќе супституенси избрани од халоген, 

хидрокси, меркапто, амино, карбокси, нитро, 
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оксо, фосфонокси, фосфоно, тиоксо, формил, 

цијано, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 

алкинил, C1-C6 халоалкил, C2-C6 

халоалкенил или C2-C6 халоалкинил, каде 

две последователни RL, заедно со атомите 

за кои што се врзани и било кои атоми помеѓу 

атомите за кои што се врзани, може по избор 

да формираат карбоцикл или хетероцикл; 

LS е секој поединечно избран, на секој 

настан, од врска; или C1-C6 алкилен, C2-C6 

алкенилен или C2-C6 алкинилен, од кои секој 

е по избор супституиран во секој случај со 

еден или повеќе RL, и 

RS,RS’ и Rs’’ се сите поединечно избрани, на 

секој настан од водород,; C1-C6 алкил, C2-C6 

алкенил или C2-C6 алкинил, од кои секој е 

поединечно, по избор супституиран, на секој 

настан со еден или повеќе супституенси 

избрани од халоген, хидрокси, меркапто, 

амино, карбокси, нитро, оксо, фосфонокси, 

фосфоно, тиоксо, формил, цијано, 3- до 6-

член карбоцикл или хетероцикл; или 3- до 6-

член карбоцикл или хетероцикл; каде секој 3- 

до 6-член карбоцикл или хетероцикл во Rs, 

Rs’ или Rs’’ е поединечно, по избор 

супституиран, на секој настан со еден или 

повеќе супституенси изрбани од халоген, 

хидрокси, меркапто, амино, карбокси, нитро, 

оксо, фосфонокси, фосфоно, тиоксо, формил, 

цијано, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 

алкинил, C1-C6 халоалкил, C2-C6 

халоалкенил или C2-C6 халоалкинил, 

каде терминот “хетероцикл” се однесува на 

заситен, делумо незаситен или целосно 

незаситен систем на прстени каде најмалку 

еден од прстенестите атоми е хетероатом, со 

тоа што останатите атоми се самостојно 

избрани од групата која што е сочинета од 

јаглерод, азот, кислород и сулфур и може да 

биде единечен прстен, два споени прстени, 

или премостени или спиро прстени.има уште 

2 патентни барања. 

 

 

(51)  A 01N 43/42  

(11)  6821   (13) Т1 

(21)  2016/229   (22) 13/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  50744  06/05/2008  US 

(96)  04/05/2009 EP09743378.3 

(97)  23/03/2016 EP2282636 

(73)  Novartis AG 

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ADAMS, Jerry, Leroy; JOHNSON, Neil, W.; 

DICKERSON, Scott, Howard; KUNTZ, Kevin; 

PETROV, Kimberly; RALPH, Jeffrey, M.; 

RHEAULT, Tara Renae; SCHAAF, Gregory; 

STELLWAGEN, John; TIAN, Xinrong; 

UEHLING, David Edward; WATERSON, Alex 

Gregory; WILSON, Brian; ADJABENG, George 

and HORNBERGER, Keith 

(54)  БЕНЗЕН СУЛФОНАМИД ТИАЗОЛ И 

ОКСАЗОЛ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  N-{3-[5-(2-амино-4-пиримидинил)-2-

(1,1-диметилетил)-1,3-тиазол-4-ил]-2-

флуорофенил}-2,6-

дифлуоробензенсулфонамид, назначен со 

тоа, што е соединение со формулата (Ia)  

 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 18 патентни барања. 
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(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P 

25/00  

(11)  6832   (13) Т1 

(21)  2016/230   (22) 

13/04/2016 

(45) 

30/04/2017 

(30)  EP20110183678  03/10/2011  --; 

EP20110183679  03/10/2011  --; 

EP20110183681  03/10/2011  --; 

EP20110183692  03/10/2011  -- and 

201161543611P  05/10/2011  US 

(96)  03/10/2012 EP12766991.9 

(97)  06/04/2016 EP2763992 

(73)  Euroscreen S.A. 

Rue Adrienne Bolland 47 6041 Gosselies, 

BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HOVEYEDA, Hamid; DUTHEUIL, 

Guillaume; FRASER, Graeme; ROY, Marie-

Odile; EL BOUSMAQUI, Mohamed and 

BATT, Frédéric 

(54)  НОВИ ХИРАЛНИ N-АЦИЛ-5,6,7(8-

СУПСТИТУИРАНИ)-ТЕТРАХИДРО-

[1,2,4]ТРИАЗОЛО [4,3-A]ПИРАЗИНИ 

КАКО СЕЛЕКТИВНИ NK-3 РЕЦЕПТОР 

АНТАГОНИСТИ, ФАРМАЦЕВТСКИ 

СОСТАВ, И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА 

ВО NK-3 РЕЦЕПТОР ПОСРЕДНИ 

НАРУШУВАЊА 

(57)  1  Соединение со формула I: 

 

 

и негова фармацевтски прифатлива сол, 

кадешто 

Ar1 е несупституиран тиофен-2-ил, 

несупституиран фенил, или 4-

флуорофенил; 

R1 е H или метил; 

Ar2 е со општа Формула (i), (ii) или (iii): 
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кадешто 

 

R2 е линеарен или разгранет C1-C4 алкил, 

C1-C2 халоалкил, линеарен или разгранет 

C2-C3 алкенил, C3-C4 циклоалкил или 

ди(C1-C2 алкил)амино; 

X1 е N или C-R6 кадешто R6 е H, флуоро 

или C1-C2 алкил; 

X2 е O или S; 

X3 е N, или X3 е CH под услов дека X1 е N 

и X2 е N-R7 кадешто R7 е линеарен или 

разгранет C1-C3 алкил или циклопропил; 

R3 е линеарен или разгранет C1-C4 алкил 

или C3-C4 циклоалкил; 

X4 е N или C-R8 кадешто R8 е H или C 1-

C2 алкил; 

X5 е O или S; 

X6 е N, или X6 е CH под услов дека X4 е N 

и X5 е N-R9 кадешто R9 е линеарен или 

разгранет C1-C3 алкил или циклопропил; 

R4 е хало, цијано, метил, или хидроксил; 

R5 е H или хало; 

 

под условот дека кога Ar2 е со Формула 

(iii), тогаш R1 е метил; и соединението со 

Формула I не е (3-(2-изобутилтиазол-4-ил)-

5,6-дихидро-[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиразин-

7(8H)-ил)(4-(тиофен-2-ил)фенил)метанон; 

[1,1’-бифенил]-4-ил(8-метил-3-(6-

метилпиридин-2-ил)-5,6-дихидро-

[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиразин-7(8H)-

ил)метанон; 

(8-метил-3-(6-метилпиридин-2-ил)-5,6-

дихидро-[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиразин-

7(8H)-ил)(4-(тиофен-2-ил)фенил)метанон. 

има уште 37 патентни барања. 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 11/06, 

37/00, C 07K 16/18, C 12N 15/13, 5/10, G 01N 

33/577, 33/68  

(11)  6836   (13) Т1 

(21)  2016/231   (22) 14/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  USP700265  18/07/2005  US 

(96)  18/07/2006 EP06787719.1 

(97)  20/04/2016 EP1915398 

(73)  AMGEN INC. and E. R. Squibb & Sons, 

L.L.C. 

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 

91320-1799, US and Route 206 and Province 

Line Road Princeton, NJ 08540, US 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

1000, Скопје 

(72)  HUANG, Haichun; YOSHINAGA, Steven, 

Kiyoshi; SIU, Gerald and SHEN, Wenyan 

(54)  ЧОВЕЧКИ АНТИ-B7RP1 

НЕУТРАЛИЗИРАЧКИ АНТИТЕЛА 

(57)  1  Изолирано антитело кое што се 

врзува специфично за B7RP1, каде што 

антителото содржи тешка низа која што 

содржи CDR1 кое што  има амино киселинска 

секвенца како што е наведено во SEQ ID NO: 

27, CDR2 кое што  има амино киселинска 

секвенца како што е наведено во SEQ ID NO: 

28, и CDR3 кое што има амино киселинска 

секвенца како што е наведено во SEQ ID NO: 

29, или негов антиген-врзувачки или 

имунолошки функционален 

имуноглобулински фрагмент, и лесна низа 

која што содржи CDR1 кое што има амино 

киселинска секвенца како што е наведено во 

SEQ ID NO: 15, CDR2 кое што има амино 

киселинска секвенца како што е наведено во 

SEQ ID NO: 16, и CDR3 кое што има амино 

киселинска секвенца како што е наведено во 

SEQ ID NO: 17, или негов антиген врзувачки 

или имунолошки функционален 

имуноглобулински фрагмент, и каде што 

антителото ја инхибира активноста на B7RP1. 

има уште 32 патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/19, 38/47, 39/00, 39/395, 45/06, 

47/10, 47/18, 47/20, 47/22, 47/25, 9/00, C 07K 

16/28  

(11)  6837   (13) Т1 

(21)  2016/232   (22) 14/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EP09170110  11/09/2009  -- 

(96)  10/09/2010 EP10751675.9 

(97)  13/04/2016 EP2475353 

(73)  F.Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124 4070 Basel, CH 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  ADLER, Michael; MAHLER, Hanns-

Christian and STAUCH, Oliver Boris 

(54)  ВИСОКО КОНЦЕНТРИРАНИ 

ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ КОИ 

СОДРЖАТ АНТИ-CD20 АНТИТЕЛО 

 

 

(51)  A 61P 1/16, A 61K 31/42, A 61P 3/10, 

35/00, C 07D 261/08, 413/12, 413/14  

(11)  6838   (13) Т1 

(21)  2016/233   (22) 15/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EPA11005722  13/07/2011  -- and 

USP201161507153  13/07/2011  US 

(96)  12/07/2012 EP12735100.5 

(97)  03/02/2016 EP2731676 

(73)  Gilead Sciences, Inc. 

333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404, US 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

1000, Скопје 

(72)  KREMOSER, Claus; STEENECK, 

Christoph and KINZEL, Olaf 

(54)  НОВИ СОЕДИНЕНИЈА КОИ ШТО ЈА 

МОДУЛИРААТ АКТИВНОСТА НА FXR 

(NR1H4) 

(57)  1  Соединение согласно следната 

Формула (1), негов енантиомер, 

диастереомер, таутомер или фармацевтски 

прифатлива сол 

  

каде што 

R е избран од групата составена од COOR6, 
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CONR7R8, тетразолил, SO2NR7R8, C1-6 

алкил, SO2-C1-6 алкил и Н, со R6 независно 

избрано од групата составена од  Н или С1-6 

алкил, и R7 и R8 независно еден од друг 

избрани од групата составена од Н, С1-6 

алкил, хало-С1-6 алкил, С1-6 алкилен-R9, 

SO2-C1-6 алкил, каде што R9 e избран од 

групата составена од COOH, OH и SO3H; 

A e избран од групата составена од фенил, 

пиридил, пиримидил, пиразолил, индолил, 

тиенил, бензотиенил, индазолил, 

бензизоксазолил, бензофуранил, 

бензотриазолил, фуранил, бензотиазолил, 

тиазолил, оксадиазолил, секој опционално 

супституиран со една или две групи 

независно избрани од групата составена од 

OH, O-C1-6 алкил, О-хало-С1-6 алкил, С1-6 

алкил, хало-С1-6 алкил,  С3-6 циклоалкил и 

халоген; 

Q е избран од групата составена од фенил, 

пиридил, тиазолил, тиофенил, пиримидил, 

секој опционално супституиран со една или 

две групи независно избрани од групата 

составена од C1-6 алкил, хало-C1-6 алкил, 

халоген и CF3; 

Y e избран од N или CH; 

Z е избран од 

  или    

 

каде што 

X = CH, N, NO; 

R1 e избран од групата составена од 

водород, С1-3 алкил, С3-6 циклоалкил, С4-5 

алкилциклоалкил, каде што С1-3 алкил е 

опционално супституиран со 1 до 3 

супституенти независно избрани од халоген, 

хидрокси или C1-6 алкокси; 

R2 и R3 се независно избрани од групата 

составена од водород, C1-3 алкил, C1-3 

халоалкил, C1-3 алкокси, C1-3 халоалкокси и 

халоген.има уште 16 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/185, A 61P 3/10  

(11)  6842   (13) Т1 

(21)  2016/234   (22) 15/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EP09172365  06/10/2009  -- 

(96)  06/10/2010 EP10768898.8 

(97)  10/02/2016 EP2485724 

(73)  Dompé farmaceutici s.p.a. 

20122 Milano, IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  ALLEGRETTI, Marcello; DAFFONCHIO, 

Luisa and PIEMONTI, Lorenzo 

(54)  СУЛФОНАМИДИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА 

ДИЈАБЕТЕС 

(57)  1  Соединение со формула I, или a 

фармацевтски прифатлива сол од тоа: 

 

  

при што R е селектиран од линеарен или 

разгранет 4-(C1-C6)алкил, 4-

трифлуорометансул-фо¬ни¬локси и 3-

бензоил и R1 е (C1-C6) алкил за употреба 

при спречувањето на дијабетес или при 

одложување на почетокот и напредувањето 

на дијабетесот. има уште 3 патентни барања. 
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(51)  A 01N 25/30, 43/40, 43/80, A 01P 7/02, 

7/04  

(11)  6843   (13) Т1 

(21)  2016/235   (22) 15/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  JP20080107804  17/04/2008  JP 

(96)  10/04/2009 EP09732648.2 

(97)  16/03/2016 EP2263455 

(73)  ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. 

3-15, Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi 

Osaka 550-0002, JP 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  AWAZU, Takao; NAKAGAWA, Akira; 

MORITA, Masayuki and IWASA, Mitsugu 

(54)  СОСТАВ ЗА КОНТРОЛА НА ШТЕТЕН 

ОРГАНИЗАМ, И ПОСТАПКА ЗА КОНТРОЛА 

НА ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ 

(57)  1  Пестициден состав којшто содржи 

 

(a) N-цијанометил-4-трифлуорометил-3-

пиридинкарбоксиамид или негови соли како 

соединение на пиридин или негови соли, и 

(b) најмалку една компонента за зголемување 

јачина, кадешто компонентата за 

зголемување јачина е силиконски површински 

активен агенс, и кадешто тежинскиот однос 

на мешање на соединението на пиридин или 

негови соли со компонентата за зголемување 

јачина е од 1:100 до 10:1, и којашто е 

формулирана во растворлив концентрат, 

суспензија од масло, влажен прашок, прашок 

растворлив во вода, гранули кој може да се 

распрснат во вода, емулзифирачки агенс, 

прав, гранули, водна сиспензија или гранули 

растворливи во вода. 

има уште 6 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00, 

35/02  

(11)  6844   (13) Т1 

(21)  2016/236   (22) 15/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US20090289529P  23/12/2009  US 

(96)  23/12/2010 EP10798340.5 

(97)  02/03/2016 EP2516468 

(73)  Synimmune GmbH 

Auf der Morgenstelle 15 72076 Tübingen, DE 
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(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GROSSE-HOVEST, Ludger; BÜHRING, 

Hans-Jörg; HOFMANN, Martin; AULWURM, 

Steffen and JUNG, Grundram 

(54)  АНТИ-FLT3 АНТИТЕЛА И ПОСТАПКА 

ЗА УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ 

(57)  1  IgG антитело коешто врзува човечки 

рецептор на тирозин киназа FLT3, 

споменатото антитело содржи тежок ланец и 

лесен ланец и аминокиселинска супституција 

во контантниот регион во однос матично 

анти-FLT3 антитело, кадешто споменатата 

аминокиселинска супституција содржи 

аминокиселински супституции S239D и I332E, 

кадешто контекстуалната нумерација е во 

согласност со ЕУ индексот. има уште 14 

патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 253/08, A 61K 31/53, A 61P 35/00, 

C 07D 401/06, 401/14, 409/14, 417/14, 471/04, 

487/04, C 07F 7/18  

(11)  6845   (13) Т1 

(21)  2016/237   (22) 15/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  DE201110118830  18/11/2011  DE 

(96)  30/10/2012 EP12783121.2 

(97)  24/02/2016 EP2780332 

(73)  Merck Patent GmbH 

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  FUCHSS, Thomas; MEDERSKI, Werner; 

EMDE, Ulrich and BUCHSTALLER, Hans-Peter 
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(54)  МОРФОЛИНИЛБЕНЗОТРИАЗИНИ ЗА 

УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА РАК 

(57)  1  Соединение од формулата (I) 

 

кадешто 

 

R1 означува Het1 или Ar; 

R2, R3, независно еден од друг, означуваат Y 

или OY, или заедно исто така означуваат -O-

(CH2)n-; 

R4 означува A или (CH2)nOA; 

L означува -CR2R3-, единечна врска, -(CH2)n-

, -CH(Hal)-, -C(Hal)2-,  

-(CH2)nCH(OY)-, -(CH2)nCO-, -(CH2)nNH-, -

(CH2)nCONY2-, -NYCO-, -NHCO-NH-, -

NR4CO-, -NYSO2-, -C(=NR4)-, -C(=NCN)-, -

CY(NY2)-, -CY(CN)-,  

-CY(O-(CH2)nCN)-, -CY(Het2)- или -CY(O-

(CH2)nHet2)-; 

Y означува H или A; 

A означува неразгранет или разгранет алкил 

којшто има 1-10 C атоми, кадешто, независно 

еден од друг, 1-7 H атоми можат да бидат 

заменети со Hal; Cyc означува цикличен 

алкил којшто има 3-7 C атоми, кадешто, 

независно еден од друг, 1-4 H атоми можат 

да бидат заменети со Hal; 

Ar означува фенил којшто е несупституиран 

или моно- или дисупституиран со Hal, 

(CH2)pOY, R4, (CH2)pИЛИ4, COOY, NY2, 

NYCOY и/или CN; 

Het1 означува моно- или бицикличен 

хетероарил којшто има 2-9 C атоми и 1-4 N, O 

и/или S атоми, којшто може да биде 

несупституиран или моно- или 

дисупституиран со Hal, (CH2)pOY, R4, 

(CH2)pOR4, =O, COOY, NY2, NYCOY, CONY2, 

Cyc, Het2 и/или CN; 

Het2 означува моноцикличен заситен 

хетероцикл којшто има 2-7 C атоми и 1-4 N, O 

и/или S атоми, којшто може диде 

неsупституиран или моносупституиран со A; 

Hal означува F, Cl, Br или I; 

m означува 0, 1 или 2; и 

n, p, независно еден од друг, означуваат 0, 1, 

2, 3, 4 или 5, 

 

и/или нивни физиолошки прифатливи соли, 

таутомери и/или стереоизомери, вклучувајќи 

нивни мешавини во сите односи. има уште 13 

патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 301/14, A 61K 31/341, 31/381, 

31/4025, A 61P 11/00, 17/06, 19/02, 29/00, 

35/00, 37/06, C 07D 407/06, 409/06, 409/14  

(11)  6851   (13) Т1 

(21)  2016/241   (22) 18/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  FR20110059833  28/10/2011  FR and 

US201161552940P  28/10/2011  US 

(96)  26/10/2012 EP12791825.8 

(97)  16/03/2016 EP2771329 

(73)  Galderma Research & Development 

2400 Route des Colles Les Templiers 06410 

Biot, FR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BOITEAU, Jean-Guy; MUSICKI, Branislav; 

AUBERT, Jerôme; CLARY, Laurence; ROSSIO, 

Patricia and SCHUPPLI-NOLLET, Marlène 

(54)  Нови дисупституирани соединенија 

на 3,4-диамино-3-циклобутен-1,2-дион за 

употреба во лекување на хемокин-

посредни болести 
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(57)  1  Дисупституирано 3,4-диамино-3-

циклобутан-1,2-дион соединение кое 

кореспондира со основна формула (I) подоле, 

или една од неговите фармацевтски 

прифатливи соли или солавти: 

 

 

 

 

 

кадешто: 

 

R1 претставува водороден атом или метил, 

R2 претставува a прстен којшто содржи пет 

атоми, избрани од структурите (1), (2), (3) и 

(4) подоле: 

 

 

кадешто R5, R7a, X и X’ имаат значење 

дадено подоле, 

R3 претставува ароматичен или 

хетероароматичен прстен избран од групата 

којашто се состои од прстени кои 

кореспондираат со формула (a) до (O) 

подоле: 
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кадешто R7, R7a, Y и Z имаат значење 

дадено подоле, наведено е дека прстените 

(a) до (O) можат опционално да носат 

неколку R7 групи, којшто можат да бидат 

идентични или различни, вкупниот број на 

такви R7 групи е највеќе еднаков со бројот на 

супституирани атоми од прстенот; 

R4 претставува ароматичен или 

хетероароматичен прстен избран од групата 

којашто се состои од прстени соодветствува 

со формулите (p) до (z) и (aa) до (ak) подоле:
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кадешто R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14 

и R15 имаат значење дадено подоле, 

R5 претставува атом на водород, атом на 

флуор, алкил радикал којшто има од 1 до 5 

атоми на јаглерод илифлуороалкил or 

перфлуороалкил радикал којшто се состои од 

1 до 5 атоми на јаглерод, 

R6 претставува атом на водород, a -COOtBu 

радикал или -COOBn радикал, 

R7 претставува a халоген, или -R16, -CF3, -

COR16, -OR16, -NR16R17, -NO2, -CN, -

SO2R16, -SO2NR16R17, -NR16COR17, -

CONR16R17, -NR16CO2R17 или -CO2R16 

радикал, 

R7a претставува водороден атом или алкил 

радикал којшто има од 1 до 5 атоми на 

јаглерод, 

R8 претставува атом на водород, халоген 

атом, -OH радикал, или  -SH, -CONHOR16, -

CONR16OH,-NR16R17, -SO3H, -OCOR16, -

NHSO2R16, -SO2NR16R17, -NHCOR16, 

CONR16R17, -NR16CO2R17,-

NHSO2NR16R17, -CO2R16, пиролил, 

имидазолил, тразолил или тетразолил 

радикал, 

R9, R10, R11 и R12 се идентични или слични 

и се независно избрани од групата којашто се 

состои од водород, халоген атом и алкил, 

алкокси, -CF3, -OCF3, -OH, -NO2, -CN, -

SO2R16, -SO2NR16R17, 

-NR16COR17, -NR16CO2R17, -CONR16R17, -

COR16 или -CO2R16 радикал, 

или алтернативно, кога два од R9, R10, R11 и 

R12 радикали се во орто позицијата на 

ароматичен или хетероароматичен прстен 

избран од групата којашто се состои од 

прстени кои соодветствуваат на формула (p) 

до (z) и (aa) до (ak) погоре, потоа тие можат 

заедно да формираат, со врската која ги 

поврзува меѓусебно,арил, хетероарил, 

циклоалкил или хетероциклоалкил прстен, 

R13 и R14 се идентични или слични и се 

независно избрани од групата којашто се 

состои од водород 

атом, халоген атом, и алкил, -CF3, -OCF3, -

OH, -SH, -CN, -SO2R16, -SO2NR16R17, -

NHSO2NR16R17, 

-NR16R17, -NR16CONR16R17, -NR16COR17, 

-NR16CO2R17, -CONR16R17, -COR16 или -

CO2R16 радикал, R15 претставува 

водороден атом или  -OH, -SO2R16, -COR16, 

-CO2R16, арил, хетероарил, арилалкил, 

хетероарилалкил, алкил, циклоалкил или 

циклоалкилалкил радикал, 

R16 и R17 се идентични или слични и се 

независно избрани од групата којашто се 

состои од атом на водород, еден од следниве 

радикали: арил, хетероарил, арилалкил, 

хетероарилалкил, алкил, флуороалкил 

коишто имаат од 1 до 5 атоми на јаглерод, 

циклоалкил или циклоалкилалкил, и -

CH2COOR18 група кадешто R18 претставува 

алкил радикал којшто има од 1 до 5 атоми на 

јаглерод, 

или алтернативно, кога R16 и R17 

потекнуваат од истиот азотен атом, тие 

формираат хетероцикл којшто има помеѓу 3 и 

7 прстенести членови и опционално содржат 

еден или два хетероатоми избрани од 

кислород, сулфур и азот како дополнение на 

обичен азот атом од кого тие потекнуваат, 

станува можно за споменатиот хетероцикл да 

биде супституиран со алкил група коишто 

имаат од 1 до 5 атоми на јаглерод или-

COOR18 група кадешто 

R18 претставува алкил радикал којшто има 

од 1 до 5 атоми на јаглерод; 

X и X’, којшто можат да бидат идентични или 

различни, преставува кислород атом, 

сулфурен атом, или азотен атом 

супституиран со R6 радикал, 

Y претставува кислороден атом, сулфурен 

атом, или азотен атом супституиран со R15 

радикал, и 

Z претставува јаглероден или азотен атом, 

има уште 7 патентни барања. 
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(51)  B 65D 75/00, 75/58  

(11)  6853   (13) Т1 

(21)  2016/242   (22) 19/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EPA12180091  10/08/2012  -- 

(96)  29/07/2013 EP13741782.0 

(97)  27/04/2016 EP2882663 

(73)  Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH 

Rudolf-Wild-Strasse 86-98 69214 

Eppelheim/Heidelberg, DE 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

1000, Скопје 

(72)  KAISIG, Carsten; STUMPF, Thomas and 

SCHWARTZ, Erhard 

(54)  САД ЗА ПИЈАЛОЦИ СО ПОДОБРЕНИ 

КАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПРОДУПЧУВАЊЕ 

(57)  1  Сад за пијалоци (1), особено ќесичка 

за пијалоци, снабден со отвор за 

продупчување (2) за негово продупчување со 

сламка за пиење (5), каде што отворот за 

продупчување (2) е вдлабнат внатре и 

фолијата за запечатување изложена кон 

надвор е прицврстена на внатрешната страна 

околу отворот за продупчување (2) преку 

средства за заварување (7), така што е 

формирано цврсто затворање, 

карактеристичен во тоа што помеѓу 

внатрешниот раб за заварување (3) од 

заварувањето (7) и долниот раб (2б) од 

отворот за продупчување (2), е формирана 

вреќа (6) во која материјалот од садот за 

пијалоци (1) и фолијата за запечатување не 

се споени еден со друг, и каде што долниот 

раб (2б) содржи регион кој што е создаден да 

биде порамен, т.е. помалку превиткан, потоа 

најмалиот круг комплетно го обиколува 

отворот за продупчување (2), најширокиот 

регион од отворот за продупчување е 

обезбеден во долната половина од отворот 

за продупчување.  има уште 19 патентни 

барања. 

 

 

(51)  C 07D 235/02, A 61K 31/4184, 31/506, A 

61P 25/28, C 07C 229/50, 255/47, 313/06, 

331/14, 49/323, C 07D 403/06, 405/06, 407/06

  

(11)  6854   (13) Т1 

(21)  2016/243   (22) 

19/04/2016 

(45) 

30/04/2017 

(30)  US201261606786P  05/03/2012  US 

(96)  04/03/2013 EP13710937.7 
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(97)  20/01/2016 EP2822930 

(73)  Boehringer Ingelheim International 

GmbH and Vitae Pharmaceuticals, Inc. 

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am 

Rhein, DE and 502 West Office Center Drive 

Fort Washington, PA 19034, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  CACATIAN, Salvacion; DORNER-

CIOSSEK, Cornelia; FUCHS, Klaus; 

BUKHTIYAROV, Yuri; DILLARD, Lawrence, 

Wayne; JIA, Lanqi; LALA, Deepak, S.; 

MORALES-RAMOS, Angel; RAST, Georg; 

REEVES, Jonathan; SINGH, Suresh, B.; 

VENKATRAMAN, Shankar; XU, Zhenrong; 

YUAN, Jing; ZHAO, Yi and ZHENG, Yajun 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА БЕТА-СЕКРЕТАЗА 

 

 

(51)  F 24C 7/00  

(11)  6855   (13) Т1 

(21)  2016/244   (22) 19/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  GB0809322  22/05/2008  GB 

(96)  22/05/2009 EP09749932.1 

(97)  10/02/2016 EP2315976 

(73)  Basic Holdings 

Glen Dimplex Group Old Airport Road 

Cloghran Dublin, IE 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  BETZ, Martin; O'NEILL, Noel; FISCHER, 

Wolfram and MURRAY, Gareth 

(54)  ЕЛЕКТРИЧНО ОГНИШТЕ КОЕ СОДРЖИ 

ГЕНЕРАТОР НА ЕФЕКТИ НА ПЛАМЕН 

 

 

(51)  C 12N 15/11, A 61K 31/7088, 48/00  

(11)  6856   (13) Т1 

(21)  2016/245   (22) 19/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EP00203283  21/09/2000  -- 

(96)  21/09/2001 EP12198517.0 

(97)  02/03/2016 EP2602322 

(73)  Academisch Ziekenhuis Leiden 

2333 ZA Leiden, NL 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  van Deutekom, Judith Christina Theodora; 

van Ommen, Garrit-Jan Boudewijn and Den 

Dunnen, Johannes Theodorus 

(54)  ПОТТИКНУВАЊЕ НА 

ПРЕСКОКНУВАЊЕ НА ЕКСОН ВО 

ЕУКАРИОТСКИ КЛЕТКИ 

(57)  1  Антисенс олигонуклеотид насочен кон 

внатрешноста на ексон 53 на човечкиот 

дистрофин пре-mRNA кој што го олеснува 

маскирањето на споменатиот ексон за 

сплајсинг апаратурата и исклучувањето на 

споменатиот ексон од крајниот mRNA.,има 

уште 11 патентни барања. 
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(51)  C 07D 413/10, 215/48, 215/60, 401/04, 

401/06, 401/10, 401/14, 405/12, 405/14, 409/14, 

413/06, 413/14, 417/10, 417/14  

(11)  6857   (13) Т1 

(21)  2016/246   (22) 19/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US287535P  17/12/2009  US 

(96)  13/12/2010 EP10841821.1 

(97)  06/04/2016 EP2512243 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

Rahway, NJ 07065-0907, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  KUDUK, Scott, D.; SCHLEGEL, Kelly-Ann 

and YANG, Zhi-Qiang 

(54)  ПОЗИТИВНИ АЛОСТЕРИЧНИ 

МОДУЛАТОРИ НА КВИНОЛИН АМИД М1 

РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Соединение со формула (I): 

 

  

при што 

 

45 X1 е селектиран од групата која што 

се состои од  

 

 (1) N, и 

(2) N→O; 

 

50 X2-X3 е селектиран од групата која 

што се состои од  

55 (1) -CH2-CH2-, 

(2) -O-CH2-, 

(3) -CH2-O-, или 

(4) -CH2-; 

 

 X4, X5, X6 и X7 се секој селектирани 

од групата која што се состои од  

5 (1) N, 

(2) N→O, 

(3) CH, 

(4) O 

 

 под услов ако еден од X4, X5, X6 и X7 

може да биде отсутен, со што формира пет-

член прстен; 

R1 е селектиран од групата која што се 

состои од  
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15 (1) водород, 

(2) халоген, 

(3)-C1-6 алкил, 

(4) -C2-6 алкинил, 

(4) фенил, 

(5) =O, 

(6) =CH2, 

(7) хидроксил, 

при што R1 алкил, алкинил или фенил 

групата е незадолжително заменета со еден 

или повеќе 

20 (a) хидроксил, или 

(б) халоген; 

 

 R2A и R2B се независно селектирани 

од групата која што се состои од  

25 (1) водород, 

(2) хидроксил, и 

(3) халоген, 

или R2A и R2B заедно формираат =O; 

30 R3 е незадолжително присутен на 

еден или повеќе од прстенестите јаглеродни 

атоми, и е независно селектиран од групата 

која што се состои од 

 

 

 

 

35 (1) халоген, 

(2) -O-C1-6 алкил, 

(3) -S-C1-6 алкил, или 

(4) хетероарил група која што е една 

ароматична циклична група која што има од 

пет до дванаесет прстенести атоми, при што 

споменатите прстенести атоми се 

селекти¬ра¬ни од C, O, N, N→O или S, од кои 

најмалку еден е O, N, N→O или S, при што 

хете¬ро¬арилот е незадолжително заменета 

со C1-6 алкил; 

40 R4 е незадолжително присутен на 

еден или повеќе од прстенестите атоми, и е 

селектиран од групата која што се состои од  

45 

50 (1)хидроксил, 

(2) халоген, 

(3) -C1-6 алкил, 

(4) -O-C1-6 алкил, 

(5) -S-C1-6 алкил, 

(6) -C3-8 циклоалкил, 

(7) -C6-10 арил, 

(8) -CN, 

(9) една хетероарил група која што е една 

ароматична циклична групата која што има од 

пет до дванаесет прстенести атоми, при што 

споменатите прстенести атоми се 

се¬лектирани од C, O, N, N→O или S, од кои 

најмалку еден е O, N, N→O или S, 

(10) -O-хетероциклил, 

(11) -NRARB, 

при што RA и RB се селектиран од групата 

која што се состои од  

 

55 (a) водород, или 

(б) -C1-6 алкил, 

 

 или RA и RB се поврзани заедно со 

азотот за кој што тие се закачени за да 

формираат 4-6 член карбоцикличен прстен, 

при што еден или два од  прстенестите 

јаглеродни атоми се незадолжително 

заменети со азот, кислород 

или сулфур, а прстенот е незадолжително 

заменет со еден или повеќе 

 

 

5 (a) халоген, 

(б) хидроксил, 

(ц) C1-6 алкил, 

(д) -O-C1-6 алкил, 

(e) -C(=O)-(O)n -C1-6 алкил; 

 

10 при што n е 0-1; а алкил, циклоалкил, 

арил или хетероарил R4 групата е 

незадолжително заменета со еден или 

повеќе 
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20 (a) халоген, 

(б) хидрокси, 

(ц) -O-C1-6 алкил, 

(д) -C1-6 алкил, 

(e) -S-C1-6 алкил, или 

(ф) хетероарил група која што е ароматична 

циклична група која што има од пет до 

дванаесет прстенести атоми, при што 

споменатите 

прстенести атоми се селектирани од C, O, N, 

N→O или S, од кои најмалку еден е O, N, 

N→O или S, 

при што алкил, арил или хетероарил 

половината е незадолжително заменета со 

еден или повеќе 

25 (i) халоген, 

(ii) хидрокси, 

(iii) -O-C1-6 алкил, или 

(iv) -C1-6 алкил; 

 

 или две R4 групи се поврзани заедно 

за да формираат хетероарил група со три 

или четири фузионирани прстенести атоми, 

при што споменатите прстенести атоми се 

селектирани од C, O, N, N→O или S, од кои 

најмалку еден е O, N, N→O или S, 

 

или фармацевтски прифатлива сол од 

тоа.има уште 21 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 14/705, G 01N 33/68  

(11)  6860   (13) Т1 

(21)  2016/247   (22) 19/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US214065P  26/06/2000  US and 

US579927  26/05/2000  US 

(96)  23/05/2001 EP04008908.8 

(97)  16/03/2016 EP1536234 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Princeton, NJ 08543, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Peach, Robert J.; Naemura, Joseph R.; 

Linsley, Peter S. and Bajorath, Jürgen 

(54)  РАСТВОРЛИВИ CTLA4 МУТАНТНИ 

МОЛЕКУЛИ И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  CTLA4 мутант молекула која што 

содржи аминокиселинска низа која што 

започнува со метио¬нин на позиција +1 и 

завршува со аспарагинска киселина на 

позиција +124 како што е прика¬жа¬но на 

Слика 8, или која што започнува со аланин на 

позиција -1 и завршува со аспа-ра¬гин¬ска 

киселина на позиција +124 како што е 

прикажано на Слика 8. има уште 23 патентни 

барања. 
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(51)  A 61K 47/48  

(11)  6862   (13) Т1 

(21)  2016/248   (22) 19/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US330400P  18/10/2001  US 

(96)  18/10/2002 EP15172363.2 

(97)  09/03/2016 EP2939696 

(73)  Nektar Therapeutics 

San Francisco, CA 94185, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Bentley, Michael David; Roberts, Michael 

James; Shen, Xiaoming and Cheng, Lin 

(54)  ПОЛИМЕРНИ КОНЈУГАТИ НА 

ОПИОИДНИ АНТАГОНИСТИ 

(57)  1  Полимерен конјугат согласно 

формулата: 

 

  

или фармацевтски прифатлива сол од тоа, 

при што: 

 

50 Y е алил; 

Z е OH; 

X е врска селектирана од амид, амин, 

карбамат, етер, тиоетер или уреа; и 

POLY ја има формулата 

 

CH3O-(CH2 CH2O)n- CH2 CH2- 

 

при што n е од 2 до 45.има уште 10 патентни 

барања. 
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(51)  A 23L 33/10, 33/28, A 61K 31/715, 35/56  

(11)  6863   (13) Т1 

(21)  2016/249   (22) 20/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EP09425315  03/08/2009  -- 

(96)  29/07/2010 EP10739348.0 

(97)  06/04/2016 EP2461701 

(73)  Aziende Chimiche Riunite Angelini 

Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. 

Viale Amelia, 70 00181 Roma, IT 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  BIONDI, Giuseppe; RUSSO, Vincenzo and 

LIBERATI, Elisa 

(54)  ФОРМУЛАЦИЈА НА ХРАНА КОЈА 

СОДРЖИ ГЛИКОГЕН 

 

 

(51)  A 61B 5/151, 5/145, 5/15, 5/157  

(11)  6864   (13) Т1 

(21)  2016/250   (22) 20/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  AU2010904615  15/10/2010  AU 

(96)  17/10/2011 EP11831862.5 

(97)  06/04/2016 EP2627255 

(73)  Atomo Diagnostics Pty Limited 

21 Marlborough Street Drummoyne, New 

South Wales 2047, AU 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  SIU, Eric; KELLY, John; SOKOLOV, 

Richard; JOHNSON, Ian Fredrick; HUESO 

MONIS, Ernesto; SHIUE, Melody; LAW, 

Kamman and BEHRISCH, Johannes 

(54)  НАПРАВА ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ 

 

 

(51)  G 01N 33/50, A 61K 39/04, 39/05, G 01N 

33/68  

(11)  6866   (13) Т1 

(21)  2016/251   (22) 20/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US201061425442P  21/12/2010  US 

(96)  21/12/2011 EP11805020.2 

(97)  09/03/2016 EP2656070 

(73)  Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung 

der Wissenschaften e.V. and Vakzine Projekt 

Management GmbH 

Hofgartenstrasse 8 80539 München, DE and 

Mellendorfer Str. 9 30625 Hannover, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  GRODE, Leander; DESEL, Christiane; 

KAUFMANN, Stefan H.E. and BANDERMANN, 

Silke 

(54)  УТВРДУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА 

ЖИВА РЕКОМБИНАНТНА АНТИ-

МИКОБАКТЕРИСКИ ВАКЦИНАЦИЈА 

(57)  1  Метод за утврдување на ефикасноста 

на рекомбинантна микобактериска жива 

вакцина, кој што опфаќа утврдување на 

имунолошката реакција на T помошни клетки 

од тип 17 (Th17) кај вакциниран субјект, при 

што една Th17 имунолошка реакција која што 

може да се открие е индикативна за 

заштитниот имунитет кај споменатиот субјект. 

има уште 10 патентни барања. 
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(51)  C 07D 241/04, A 61K 31/495, A 61P 7/00, 

C 07D 295/13  

(11)  6869   (13) Т1 

(21)  2016/252   (22) 20/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US201161564559P  29/11/2011  US; 

US201261614292P  22/03/2012  US; 

US201261641698P  02/05/2012  US and 

US201261666291P  29/06/2012  US 

(96)  29/11/2012 EP12806229.6 

(97)  09/03/2016 EP2785700 

(73)  Perosphere, Inc. 

Danbury, CT 06810, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  STEINER, Solomon, S.; LAULICHT, Bryan, 

E.; BAKHRU, Sasha, H. and MATHIOWITZ, 

Edith 

(54)  АГЕНСИ ЗА ПРОМЕНА НА 

АНТИКОАГУЛАНТИ 

(57)  1  Соединение со формула II: 

 

  

 

или фармацевтски прифатлива сол од тоа; 

 

 

40 при што L и L’ се секој заменет или 

незаменет C1 до C10 алкилен синџир, 

при што M и M’ се секој заменет C1 до C10 

алкилен синџир и при што Y и Y’ се секој 

 

  

има уште 22 патентни барања. 
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(51)  A 61K 39/36  

(11)  6872   (13) Т1 

(21)  2016/253   (22) 20/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US20090151045P  09/02/2009  US 

(96)  09/02/2010 EP10707962.6 

(97)  06/04/2016 EP2393511 

(73)  ANERGIS SA 

34b chemin du Polny 1066 Epalinges, CH 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  REYMOND, Christophe and SPERTINI, 

Francois 

(54)  ГРАНИЧНО ПРЕКЛОПЕНИ ПЕПТИДИ 

ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА АЛЕРГИЈА ОД ПОЛЕН 

НА БРЕЗА 

(57)  1  Состав којшто содржи множество на 

гранични фрагменти на пептид кои се 

преклопуваат коишто содржат прв пептид 

коишто содржи секвенца на амино киселина 2 

до амино киселини 42-52 од SEQ ID NO: 9 

кадешто реактивноста на споменатиот 

пептид на IgE антитела на субјекти алергични 

на полен на бреза е елиминиран додека 

реактивноста на T лимфоцити од субјекти кои 

се алергични на полен на бреза е сопрена; 

втор полипептид коишто ги содржи 

секвенците на амино киселини 42-52 до 

амино киселини 96-131 од SEQ ID NO: 9 

кадешто реактивноста на споменатиот 

пептид на IgE антитела на субјекти алергични 

на полен на бреза е елиминиран додека 

реактивноста на T лимфоцити од субјекти кои 

се алергични на полен на бреза е сопрена и 

трет пептид коишто ги содржи секвенците на 

амино киселини 96-131 до амино киселина 

160 oд SEQ ID NO: 9 кадешто реактивноста 

на споменатиот пептид на IgE антитела на 

субјекти алергични на полен на бреза е 

елиминиран додека реактивноста на T 

лимфоцити од субјекти кои се алергични на 

полен на бреза е сопрена.има уште 19 

патентни барања. 
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(51)  F 23D 11/44, F 02B 43/08, F 02C 1/00, F 

02G 3/00, F 23C 9/08, F 23D 11/24, 11/36, F 

23K 5/20  

(11)  6874   (13) Т1 

(21)  2016/254   (22) 21/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US417184P  10/10/2002  US and 

US430653P  04/12/2002  US 

(96)  10/10/2003 EP03776355.4 

(97)  03/02/2016 EP1549881 

(73)  LPP Combustion, LLC 

8940 Old Annapolis Road, Suite K Columbia 

MD 21045, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ROBY, Richard, J.; KLASSEN, Michael, S. 

and SCHEMEL, Christopher, F. 

(54)  СИСТЕМ ЗА ИСПАРУВАЊЕ НА ТЕЧНИ 

ГОРИВА ЗА СОГОРУВАЊЕ И МЕТОДА ЗА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Метода за управување на уред за 

согорување (5) што ги опфаќа чекорите на: 

произведување тек од гасно гориво (8) што е 

отпорен на автозапалување со мешање на 

испарено течно гориво со тек од инертен гас 

(42) што има содржина на кислород помала 

од истата на амбиентниот воздух, текот од 

инертен гас (42) се испорачува преку 

сепаратор на воздух (32), или испарување 

течно гориво (6) користејќи тек од инертен гас 
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(42) што има содржина на кислород помала 

од истата на амбиентниот воздух, текот од 

инертен гас (42) се испорачува преку 

сепаратор на воздух (32); 

претходно мешање на текот од гасно гориво 

(8) со оксигениран гас (40a) за да се 

произведе гасна мешавина на локација во 

спротивна насока на зона на согорување од 

уредот за согорување (5); 

согорување на гасната мешавина во зоната 

на согорување од уредот за согорување (5), 

каде што авто-запалување на текот од гасно 

гориво (8) или на гасната мешавина во 

спротивна насока на зоната на согорување е 

супстанцијално потиснато; и 

испорачување на тек збогатен со кислород 

(43) од сепараторот на воздух (32) до уредот 

за согорување (5) во насока на зоната на 

согорување.има уште 22 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/506, 9/00, A 61P 35/00, C 07D 

239/69  

(11)  6875   (13) Т1 

(21)  2016/255   (22) 21/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US261812P  17/11/2009  US 

(96)  17/10/2010 EP10781781.9 

(97)  17/02/2016 EP2501384 

(73)  Novartis AG 

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  GALLAGHER, Neil and YIN, Ophelia 
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(54)  МЕТОДА ЗА ТРЕТИРАЊЕ 

ПРОЛИФЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА И 

ДРУГИ ПАТОЛОШКИ СОСТОЈБИ 

ПОСРЕДУВАНИ ОД BCR-ABL, C-KIT, DDR1, 

DDR2 ИЛИ PDGF-R КИНАЗА АКТИВНОСТ 

(57)  1  Пиримидиламинобензамид со 

формулата (I) 

  

назначен со тоа, што 

Py означува 3-пиридил, 

R1 претставува водород, 

R2 претставува 5-(4-метил-1H-имидазол-1-

ил)-3-(трифлуорометил)-фенил; и 

R4 претставува метил; 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

за третманот на пролиферативно 

заболување или други патолошки состојби 

одбрани од меланом, особено c-KIT мутации 

што заштитуваат меланом, канцер на дојка, 

канцер на дебелото црево, канцер на бели 

дробови, канцер на простата или Капоши 

сарком, гастроинтестинални стромални 

тумори (GIST), акутна миелоидна леукемија 

(AML), леукемија што одговара на инхибиција 

на Abl тирозин киназа активноста, хронична 

миелоидна леукемија (CML), Филаделфија 

хромозом позитивна акутна лимфоцитна 

леукемија (Ph+ ALL), мезотелиом, системска 

мастоцитоза, хиперезинофилен синдром 

(HES), фиброза, хепатична фиброза, 

бубрежна фиброза, ревматоиден артритис, 

полиартритис, склеродерма, лупус 

еритематоза, хематоза, калем-против 

домаќин заболување, неврофиброматоза, 

пулмонална хипертензија, пулмонална 

артериска хипертензија, Алцхајмерово 

заболување, семином, дисгерминоза и 

псоријаза, каде што соединението со 

формулата (I) или негова фармацевтски 

прифатлива сол и, опционално, 

фармацевтски прифатливи носачи, орално се 

администрира разредено во сок од 

јаболка.има уште 2 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 233/88, A 61K 31/505, A 61P 35/00, 

C 07D 401/04, 401/12, 401/14, 403/14, 413/14  

(11)  6876   (13) Т1 

(21)  2016/256   (22) 21/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  DE20101034699  18/08/2010  DE 

(96)  19/07/2011 EP11743438.1 

(97)  09/03/2016 EP2606034 

(73)  Merck Patent GmbH 

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HEINRICH, Timo; ESDAR, Christina and 

GREINER, Hartmut 

(54)  ДЕРИВТИ НА ПИРИМИДИН КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА FAK 

(57)  1  Соединенија избрани од групата  

 

Бр. Име и/или структура  

"A1" N-(2-{2-[2-(4-

Метансулфонилфенил¬амино)¬пиримидин-4-

ил]¬¬етил}¬фенил)-N-

метилметансулфонамид 

"A2" N-Метил-N-(2-{2-[2-(2-оксо-1,2,3,4-

тетрахидрокинолин-6-ил¬амино)-пиримидин-

4-ил]¬етил}¬фенил)¬метансулфонамид 

"A3" 6-{4-[2-(3-

Метансулфонилфенил)¬етил]¬пиримидин-2-

ил¬амино}-3,4-дихидро-1H-кинолин-2-он 

"A4" (4-Метансулфонилфенил)-{4-[2-(3-

Метансулфонил¬фенил)¬етил]¬пиримидин-2-

ил}¬амин 
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"A5" N-Метил-N-(2-{2-[2-(2-оксо-2,3-

дихидро-1H-индол-5-ил¬амино)¬пиримидин-

4-ил]¬етил}¬фенил)¬метансулфонамид 

"A6" N-Метил-N-(3-{2-[2-(2-оксо-2,3-

дихидро-1H-индол-5-ил¬амино)¬пиримидин-

4-ил]¬етил}¬пиридин-2-

ил)¬метансулфонамид 

"A7" N-Метил-N-(3-{2-[2-(2-оксо-1,2,3,4-

тетрахидрокинолин-6-ил¬амино)-пиримидин-

4-ил]¬етил}¬пиридин-2-

ил)¬метансулфонамид 

"A8" N-(3-{2-[2-(4-

Метансулфонилфенил¬амино)¬пиримидин-4-

ил]¬етил}¬пиридин-2-ил)-N-

метилметансулфонамид 

"A9" (2-{2-[2-(2-Оксо-2,3-дихидро-1H-

индол-5-ил¬амино)¬пиримидин-4-ил]¬етил}-

фенил)¬ацетонитрил 

"A10" N-Метил-N-(3-{2-[2-(2-оксо-2,3-

дихидро-1H-индол-5-ил¬амино)¬пиримидин-

4-ил]¬етил}¬пиридин-2-ил)¬ацетамид 

"A11" (4-Флуоро-2-{2-[2-(2-оксо-2,3-дихидро-

1H-индол-5-ил¬амино)¬пиримидин-4-

ил]¬етил}¬фенил)¬ацетонитрил 

"A12" N-Метил-N-(3-{2-[2-(2-оксо-2,3-

дихидро-1H-индол-5-ил¬амино)¬пиримидин-

4-ил]¬етил}¬пиридин-2-ил)¬формамид 

"A13" 1-(2-{2-[2-(2-Оксо-2,3-дихидро-1H-

индол-5-ил¬амино)¬пиримидин-4-ил]¬етил}-

фенил)¬циклобутанкарбонитрил 

"A14" N-[2-(3-{2-[2-(2-Оксо-2,3-дихидро-1H-

индол-5-ил¬амино)¬пиримидин-4-ил]-

етил}¬пиридин-2-

ил¬амино)¬етил]¬формамид 

"A15" (2-{2-[2-(2-Оксо-2,3-дихидро-1H-

индол-5-ил¬амино)¬пиримидин-4-ил]¬етил}-

5-трифлуорометилфенил)¬ацетонитрил 

"A16" 3-(3-{2-[2-(2-Оксо-2,3-дихидро-1H-

индол-5-ил¬амино)¬пиримидин-4-ил]¬етил}-

пиридин-2-ил)¬azetidine-3-карбонитрил 

"A17" (2-{2-[2-(2-Оксо-2,3-дихидро-1H-

индол-5-ил¬амино)¬пиримидин-4-ил]¬етил}-

4-трифлуорометилфенил)¬ацетонитрил 

"A18" (5-Флуоро-2-{2-[2-(2-оксо-2,3-дихидро-

1H-индол-5-ил¬амино)¬пиримидин-4-

ил]¬етил}¬фенил)¬ацетонитрил 

"A19" 1-(2-{2-[2-(2-Оксо-2,3-дихидро-1H-

индол-5-ил¬амино)¬пиримидин-4-ил]¬етил}-

4-

трифлуорометилфенил)¬циклобутанкарбонит

рил 

"A20" N-Метил-N-(3-{2-[2-(2-оксо-2,3-

дихидробензоксазол-6-

ил¬амино)¬пиримидин-4-ил]¬етил}¬пиридин-

2-ил)¬метансулфонамид 

"A21" N-Метил-N-(3-{2-[2-(1-метил-2-оксо-

2,3-дихидро-1H-индол-5-ил¬амино)-

пиримидин-4-ил]¬етил}¬пиридин-2-

ил)¬метансулфонамид 

"A22" N-(3-{2-[2-(3-

Цијанофенил¬амино)¬пиримидин-4-

ил]¬етил}¬пиридин-2-ил)-N-

метилметансулфонамид 

"A23" N-(3-{2-[2-(3-Цијано-4-

флуорофенил¬амино)¬пиримидин-4-

ил]¬етил}¬пиридин-2-ил)-N-

метилметансулфонамид 

"A24" N-Метил-N-[3-(2-{2-[(6-оксо-1,6-

дихидропирадизин-3-ил¬метил)¬амино]-

пиримидин-4-ил}¬етил)¬пиридин-2-

ил]¬метансулфонамид 

"A25" N-(3-{2-[2-(1,3-Диметил-2-оксо-2,3-

дихидро-1H-бензимидазол-5-ил¬амино)-

пиримидин-4-ил]¬етил}¬пиридин-2-ил)-N-

метилметансулфонамид 

"A26" N-(3-{[5-Цијано-2-(2-оксо-2,3-

дихидробензоксазол-6-

ил¬амино)¬пиримидин-4-

ил¬амино]¬метил}¬пиридин-2-ил)-N-

метилметансулфонамид 

"A27" N-Метил-N-(2-{2-[2-(2-оксо-2,3-

дихидробензоксазол-6-

ил¬амино)¬пиримидин-4-

ил]¬етил}¬фенил)¬метансулфонамид 

"A28" N-(2-{2-[2-(3-

Цијанофенил¬амино)¬пиримидин-4-
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ил]¬етил}¬фенил)-N-метилметансулфонамид 

"A29" N-(2-{2-[2-(3-Цијано-4-

флуорофенил¬амино)¬пиримидин-4-

ил]¬етил}¬фенил)-N-метилметансулфонамид 

"A30" N-Метил-N-(2-{2-[2-(2-оксо-2,3-

дихидробензотиазол-5-

ил¬амино)¬пиримидин-4-

ил]¬етил}¬фенил)¬метансулфонамид 

"A31" N-(2-{2-[2-(1-Ацетил-2,3-дихидро-1H-

индол-5-ил¬амино)¬пиримидин-4-ил]-

етил}¬фенил)-N-метилметансулфонамид 

"A32" 2-[3-(4-{2-[2-

(Метансулфонилметил¬амино)¬фенил]¬етил}

¬пиримидин-2-ил-амино)¬фенил]-N-

метилацетамид 

"A33" N-Метил-N-[2-(2-{2-[4-(3-

оксоморфолин-4-

ил)¬фенил¬амино]¬пиримидин-4-

ил}¬етил)¬фенил]¬метансулфонамид 

"A34" N-[4-(4-{2-[2-

(Метансулфонилметил¬амино)¬фенил]¬етил}

¬пиримидин-2-ил-

амино)¬фенил]¬никотинамид 

"A35" N-Метил-N-[2-(2-{2-[4-(2-

оксопиролидин-1-

ил)¬фенил¬амино]¬пиримидин-4-

ил}¬етил)¬фенил]¬метансулфонамид 

"A36" N-[2-(2-{2-[3,5-Дихлоро-4-(2-

оксопиролидин-1-

ил)¬фенил¬амино]¬пиримидин-4-

ил}¬етил)¬фенил]-N-метилметансулфонамид 

"A37" N-[2-(2-{2-[3-Цијано-4-(2-

оксопиперидин-1-

ил)¬фенил¬амино]¬пиримидин-4-

ил}¬етил)¬фенил]-N-метилметансулфонамид 

"A38" N-[2-(2-{2-[4-(1,3-Диоксо-1,3-

дихидроизоиндол-2-ил)¬фенил¬амино]-

пиримидин-4-ил}¬етил)¬фенил]-N-

метилметансулфонамид 

"A39" N-Метил-N-[3-(2-{2-[4-(2-

оксопиролидин-1-

ил)¬фенил¬амино]¬пиримидин-4-

ил}¬етил)¬пиридин-2-ил]¬метансулфонамид 

"A40" N-[4-(4-{2-[2-

(Метансулфонилметил¬амино)¬пиридин-3-

ил]¬етил}¬пиримидин-2-

ил¬амино)¬фенил]¬никотинамид 

"A41" N-Метил-N-[3-(2-{2-[4-(3-

оксоморфолин-4-

ил)¬фенил¬амино]¬¬пиримидин-4-

ил}¬етил)¬пиридин-2-ил]¬метансулфонамид 

"A42" N-[3-(2-{2-[3-Цијано-4-(2-

оксопиперидин-1-

ил)¬фенил¬амино]¬пиримидин-4-

ил}¬етил)¬пиридин-2-ил]-N-

метилметансулфонамид 

"A43" N-[3-(2-{2-[4-(1,3-Диоксо-1,3-

дихидроизоиндол-2-ил)¬фенил¬амино]-

пиримидин-4-ил}¬етил)¬пиридин-2-ил]-N-

метилметансулфонамид 

"A44" N-Метил-N-(5-метил-3-{2-[2-(2-оксо-

2,3-дихидро-1H-индол-5-ил¬амино)-

пиримидин-4-ил]¬етил}¬пиридин-2-

ил)¬метансулфонамид 

"A45" 1-(4-Флуоро-2-{2-[2-(2-оксо-2,3-

дихидро-1H-индол-5-ил¬амино)¬пиримидин-

4-ил]¬етил}¬фенил)¬циклобутанкарбонитрил 

"A46" 1-(5-Флуоро-2-{2-[2-(2-оксо-2,3-

дихидро-1H-индол-5-ил¬амино)¬пиримидин-

4-ил]¬етил}¬фенил)¬циклобутанкарбонитрил 

"A47" 1-(2-{2-[2-(2-Оксо-2,3-дихидро-1H-

индол-5-ил¬амино)¬пиримидин-4-ил]¬етил}-

5-

трифлуорометилфенил)¬циклобутанкарбонит

рил 

"A48" (5-Флуоро-4-фенетилпиримидин-2-

ил)¬фениламин 

"A49" (5-Метил-4-фенетилпиримидин-2-

ил)¬фениламин 

"A50" (4-Фенетил-5-

трифлуорометилпиримидин-2-

ил)¬фениламин 

"A52" (5-Бромо-4-фенетилпиримидин-2-

ил)¬фениламин 

"A56" 6-{5-Флуоро-4-[2-(4-

флуорофенил)¬етил]¬пиримидин-2-
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ил¬амино}-3,4-дихидро-1H-кинолин-2-он 

"A65" 6-{4-[2-(4-Флуорофенил)¬етил]-5-

метилпиримидин-2-ил¬амино}-3,4-дихидро-

1H-кинолин-2-он 

"A71" [5-(1-Метил-1H-пиразол-4-ил)-4-

фенетилпиримидин-2-ил]¬фениламин 

"A74" 5-{4-[2-(4-Флуорофенил)¬етил]-5-

трифлуорометилпиримидин-2-ил¬амино}-1,3-

дихидроиндол-2-он 

"A77" 6-{4-[2-(4-Флуорофенил)¬етил]-5-

трифлуорометилпиримидин-2-ил¬амино}-3,4-

дихидро-1H-кинолин-2-он 

"A101" 6-(5-Бромо-4-фенетилпиримидин-2-

ил¬амино)-3,4-дихидро-1H-кинолин-2-он 

"A102" 5-(4-Фенетил-5-

трифлуорометилпиримидин-2-ил¬амино)-1,3-

дихидроиндол-2-он 

"A103" 6-(4-Фенетил-5-

трифлуорометилпиримидин-2-ил¬амино)-3,4-

дихидро-1H-кинолин-2-он 

"A104" 6-(5-Метил-4-{2-[3-(пропан-1-

сулфонил)¬фенил]¬етил}¬пиримидин-2-ил-

амино)-3,4-дихидро-1H-кинолин-2-он 

"A105" 6-(5-Флуоро-4-{2-[3-(propane-1-

сулфонил)¬фенил]¬етил}¬пиримидин-2-ил-

амино)-3,4-дихидро-1H-кинолин-2-он 

"A106" [6-(4-терт-Бутилфенокси)¬пиридин-3-

ил]-(5-флуоро-4-фенетилпиримидин-2-

ил)¬амин 

"A107" (5-Флуоро-4-фенетилпиримидин-2-

ил)-(6-трифлуорометилпиридин-3-ил)¬-амин 

"A108" (5-Флуоро-4-фенетилпиримидин-2-

ил)-(6-флуоропиридин-3-ил)¬амин 

"A109" 5-(5-Флуоро-4-фенетилпиримидин-2-

ил¬амино)¬пиридинe-2-карбонитрил 

"A110" N-[5-(5-Флуоро-4-фенетилпиримидин-

2-ил¬амино)¬пиридин-2-ил]¬ацетамид 

"A111" N-Метил-N-(2-{2-[2-(2-оксо-2,3-

дихидро-1H-индол-5-ил¬амино)-5-

трифлуорометилпиримидин-4-

ил]¬етил}¬фенил)¬метансулфонамид 

  

 

и нивни фармацевтски прифатливи соли, 

таутомери и стереоизомери, вклучувајќи 

нивни мешавини во сите односи.има уште 2 

патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 217/26  

(11)  6967   (13) Т1 

(21)  2016/259   (22) 26/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US366367P  21/07/2010  US 

(96)  21/07/2011 EP11740973.0 

(97)  24/02/2016 EP2595960 

(73)  Novartis AG 

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  MCCARTHY, Thomas, David; KELLY, 

Peter, Michael; BOYLE, Craig, James, Stewart 

and EBERLIN, Alexander, Redvers 

(54)  СОЛИ И СОЛВАТИ НА 

ТЕТРАХИДРОИЗОХИНОЛИН ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Натриумовата сол на (S)-2-

(дифенилацетил)-1,2,3,4-тетрахидро-6-

метокси-5-(фенилметокси)-3-изохинолин 

карбоксилна киселина и солвати на истата, 

во аморфна форма или во форма на 

кристален солват. има уште 16 патентни 

барања. 
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(51)  C 07D 207/444, A 61K 31/4164, 31/4178, 

31/4196, 31/4439, 31/444, 31/454, 31/4545, 

31/46, 31/4725, 31/496, 31/537, 31/5377, 

31/5386, 31/541, 31/553, A 61P 1/04, 17/14, 

25/00, 9/10, 9/12  

(11)  6970   (13) Т1 

(21)  2016/260   (22) 15/11/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  JP2011236487  27/10/2011  JP 

(96)  25/10/2012 EP12843663.1 

(97)  09/03/2016 EP2772482 

(73)  Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. 

24-1, Takada 3-chome Toshima-ku Tokyo 

170-8633, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KUWADA, Takeshi; YOSHINAGA, 

Mitsukane; ISHIZAKA, Tomoko; WAKASUGI, 

Daisuke; SHIROKAWA, Shin-ichi; HATTORI, 

Nobutaka; SHIMAZAKI, Youichi and 

MIYAKOSHI, Naoki 

(54)  ДЕРИВАТ НА АЗОЛ 

(57)  1  Дериват на азол претставен со 

формулата (I): 

   

 

во формулата (I), 

 

R1 претставува водороден атом, C1-5 алкил 

(C1-5 алкилот е опционално супституиран од 

една до три групи одбрани од групата 

составена од хидрокси, халоген атоми, 

циано, C3-7 циклоалкил, и C1-5 алкокси), C3-

7 циклоалкил, или 4- до 8-член заситен 

хетероцикл; 

R2 претставува водороден атом или C1-5 

алкил; 

R3 претставува арил или хетероарил (арилот 

и хетероарилот се опционално супституирани 

од една или две групи одбрани од групата 

составена од C1-5 алкокси, C1-5 алкил, 

халоген атоми, трифлуорометил, 

трифлуорометокси, циано, хидрокси, 

дифлуорометокси, и C1-5 алкилсулфонил); 

R4 и R5 кои може да е исти или различни 

секое претставува водороден атом, C1-5 

алкил (C1-5 алкилот е опционално 

супституиран од една до три групи одбрани 

од групата составена од хидрокси, халоген 

атоми, циано, C3-7 циклоалкил, и C1-5 

алкокси), C3-7 циклоалкил, или 4- до 8-член 

заситен или незаситен хетероцикл што 

содржи еден или повеќе азотни, кислородни 

или сулфурни атоми во прстенот (4- до 8-

члениот заситен или незаситен хетероцикл е 

опционално супституиран од една или две 

групи одбрани од групата составена од 

хидрокси, C1-5 алкил, C1-5 алкокси, халоген 

атоми, циано, C2-5 алканоил, и 

трифлуорометил), или R4 и R5, заедно со 

соседниот азотен атом, формираат 4- до 8-
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член заситен или незаситен хетероцикл 

опционално што содржи еден или повеќе 

азотни, кислородни или сулфурни атоми во 

прстенот како дополнение на соседниот 

азотен атом (4- до 8-члениот заситен или 

незаситен хетероцикл е опционално 

супституиран од една или две групи одбрани 

од групата составена од хидрокси, C1-5 

алкил (C1-5 алкилот е опционално 

супституиран од една или две  хидроксил 

групи), C1-5 алкокси, халоген атоми, циано, 

C2-5 алканоил, оксо, аминокарбонил, моно-

C1-5 алкиламинокарбонил, ди-C1-5 

алкиламинокарбонил, трифлуорометил, 

амино, моно-C1-5 алкиламино, ди-C1-5 

алкиламино и C2-5 алканоиламино, и 4- до 8-

члениот заситен или незаситен хетероцикл 

опционално има C1-5 алкилен група што 

вркстено поврзува два различни јаглеродни 

атоми во прстенот) или формира 2-окса-6-

азаспиро[3.3]хепт-6-ил или 7-окса-2-

азаспиро[3.5]нон-2-ил; 

опционално супституираниот азол прстен што 

е претставен со следнава формула (α): 

   

ја има било која од структурите во следнава 

група формули (II): 

 

 

 

  

 каде што 

Ry претставува водороден атом или C1-5 

алкил; 

X1 и X2 се такви што 

i) кога X1 е единечна врска или формулата -

CO-, X2 претставува -C1-5 алкилен- или -O-

C1-5 алкилен-; и 

ii) кога X1 е формулата -CONRx1-, X2 

претставува единечна врска; 

Rx1 претставува водороден атом или C1-5 

алкил; и 

прстенот претставува бензен прстен, 6-член 

ароматичен хетероцикл (бензен прстенот и 6-

члениот ароматичен хетероцикл се 

опционално супституирани од една или две 

групи одбрани од групата составена од 

халоген атоми и C1-5 алкокси), 4- до 8-член 

заситен или делумно незаситен хетероцикл 

што содржи еден или два азотни атоми (4- до 

8-члениот заситен или незаситен хетероцикл 

е опционално супституиран од еден оксо) или 

C3-7 циклоалкан] или фармацевтски 

прифатлива сол на азол дериватот.има уште 

11 патентни барања.
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(51)  E 02D 27/42  

(11)  6957   (13) Т1 

(21)  2016/273   (22) 28/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  DE20111085947  08/11/2011  DE 

(96)  07/11/2012 EP12786940.2 

(97)  03/02/2016 EP2776637 

(73)  Wobben Properties GmbH 

Borsigstrasse 26 26607 Aurich, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  COORDES, Thomas 

(54)  ТЕМЕЛ ЗА МОТОР НА ВЕТЕРНА 

ТУРБИНА 

(57)  1  Базичен дел од столб (1) за местење 

и прицврстување на темел (18) и за 

исправање на столб за турбина на ветер 

(100) на истиот, се состои од  надворешна, 

долна, прстенеста прирабница (6) за 

поставување на темелите (18) и 

прцврстување на темелот (18), внатрешна, 

горна прстенеста прирабница (8) за 

поставување и прицврстување на делот од 

столбот (32) кој има соодветна долна 

прирабница(30) на истиот, внатрешна, долна 

потпорна прирабница (10) за поставување на 

темелите (18), и внатрешен елемент за 

потпирање (22), поконкретно потпорачки 

појачувања (22), за потпирање на горниот 

дел од прстенестата прирабница (8) наспроти 

долната прирабница(10). има уште 12 

патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 39/00, C 07K 16/24, 16/28  

(11)  6958   (13) Т1 

(21)  2016/274   (22) 28/04/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EP20090154079  02/03/2009  -- and 

EP20090157722  09/04/2009  -- 

(96)  23/02/2010 EP10706979.1 

(97)  20/04/2016 EP2403528 

(73)  Aduro Biotech Holdings, Europe B.V. 

Kloosterstraat 9 RX1101 5349 AB Oss, NL 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  MEDEMA, Jan, Paul; EENENNAAM, VAN, 

Hans; GUADAGNOLI, Marco; KIMBERLEY, 

Fiona, Clare and PHAN, Uyen, Truong 

(54)  АНТИТЕЛА ПРОТИВ 

ПРОЛИФЕРАТИВЕН ИНДИЦИРАН ЛИГАНД 

(APRIL) 

(57)  1  Соединение за врзување избрано од 

антитело или негов антиген-врзувачки 

фрагмент, кое се врзува кон човечки APRIL 

содржи: 

 

a) тешко ланчан варијабилен региона на 

антитело коешто содржи CDR1, CDR2 и 

CDR3 аминокислеински секвенци избрани од 

групата којашто се состои од SEQ ID NOs: 9, 

10 и 11 соодветно, или варијанта на било која 

од споменатите секвенци којшто содржат до 

три аминокиселински модификации; и 

b) лесно ланчан варијабилен регион на 

антитело коешто содржи CDR1, CDR2 и 

CDR3 аминокислеински секвенци избрани од 

групата којашто се состои од SEQ ID NOs: 12, 

13 и 14 соодветно, или варијанта на било која 

од споменатите секвенци којшто содржат до 

три аминокиселински модификации, кадешто 

соединението за врзување се врзува кон 

конформационален човечки APRIL епитоп 

SMPSHP, и по можност кон IRSMPSHPDRA, и 

кадешто соединението за врзување целосно 

го блокира врзувањето на APRIL со човечки 

TACI и барем делумно го блокира 

врзувањето на APRIL со човечка BCMA.има 

уште 13 патентни барања. 
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(51)  C 12N 15/09, A 61K 31/337, 31/439, 

31/4545, 31/4745, 31/475, 31/513, 31/555, 

39/00, 39/395, A 61P 35/00, 43/00, C 07K 

14/705, 16/28, 16/30, C 12N 1/15, 1/19, 1/21, 

5/10, C 12P 21/08  

(11)  6966   (13) Т1 

(21)  2016/277   (22) 03/05/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  JP2010243549  29/10/2010  JP 

(96)  27/10/2011 EP11836421.5 

(97)  23/03/2016 EP2636736 

(73)  Daiichi Sankyo Company, Limited 

Tokyo 103-8426, JP 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  OHTSUKA, Toshiaki; TAKIZAWA, Takeshi; 

OGUNI, Akiko; MATSUOKA, Tatsuji; YOSHIDA, 

Hiroko and MATSUI, Yumi 

(54)  НОВО АНТИ-DR5 АНТИТЕЛО 

(57)  1  Антитело кое што е способно за 

врзување за DR5, што се карактеризира со 

тоа што:  

низата на тешкиот синџир содржи 

варијабилен регион кој што има CDRH1, 

CDRH2, и CDRH3, а CDRH1 вклучува 

аминокиселинска низа претставена со НИЗА 

ИД БР.: 82, CDRH2 вклучува една од 

аминокиселинските низи претставени со 

НИЗА ИД БР.: 89 и 83, а CDRH3 вклучува 

аминокиселинска низа претставена со НИЗА 

ИД БР.: 84; и 

низата на лесниот синџир содржи 

варијабилен регион кој што има CDRL1, 

CDRL2, и CDRL3, а CDRL1 вклучува која 

било од аминокиселинските низи претставени 

со НИЗА ИД БР.: 87, 85, 86, 88 и 79, CDRL2 

вклучува аминокиселинска низа претставена 

со НИЗА ИД БР.: 80, а CDRL3 вклу¬чува 

аминокиселинска низа претставена со НИЗА 

ИД БР.: 81, или функционалниот фраг¬мент 

од антителото кој што има активност на 

врзување за антиген.има уште 22 патентни 

барања. 

 

 

(51)  B 01J 2/00, 2/16  

(11)  6959   (13) Т1 

(21)  2016/279   (22) 05/05/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  SI200800295  01/12/2008  SI 

(96)  01/12/2009 EP09807687.0 

(97)  27/04/2016 EP2382036 

(73)  BRINOX, d.o.o. 

1215 Medvode, SI 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  DREU, Rok; SAVIC, Slavislav; 

GREGORKA, Matija; SRCIC, Stanko; SIBANC, 

Rok; LUSTRIK, Matevz; ZUN, Iztok and Perpar, 

Matjaz 

(54)  ПРОЦЕСЕН УРЕД ЗА ОБЛОЖУВАЊЕ 

НА ЧЕСТИЧКИ 

(57)  1  Процесен уред за за обложување на 

честички во кој што на внатрешниот ѕид (1), 

има инсталирано една или повеќе единици, 

при што секоја единица се состои од 

генера¬тор кој што предизвикува вртложење 

(4) околу кој што е поставен во пресекот на 

една права или  

свиткана перфорирана плоча (3) и цевка за 

вшмукување (5), каде што централно низ 

гене¬ра¬торот кој што предизвикува 

вртложење (4) е инсталирана единечна или 

повеќекратна млазница за прскање (6) со 

цевка (7) за распрснување на облогата и 

цевка (8) со компри¬ми¬ран воздух, што се 

карактеризира со тоа што, 

генераторот кој што предизвикува вртложење 

(4) има жлебови кои што формираат агол со 

вер¬тикалната линија, а жлебовите (18) се 
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отворени кон надвор.  има уште 2 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 251/10  

(11)  6956   (13) Т1 

(21)  2016/280   (22) 05/05/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EP20080009483  23/05/2008  -- 

(96)  24/04/2009 EP09749530.3 

(97)  13/04/2016 EP2300444 

(73)  POXEL SAS 

200 Avenue Jean Jaures 69007 Lyon , FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  CRAVO, Daniel; HELMREICH, Matthias; 

AUBOURG, Stéphanie and BOUDET, Bernard 

(54)  ПОСТАПКА ЗА СИНТЕЗА НА 

ДЕРИВАТИТЕ 3,6-ДИХИДРО-1,3,5-ТРИАЗИН 

 

 

 

(51)  C 07D 209/88, A 61K 31/343, 31/381, 

31/403, 31/4439, 31/454, 31/4545, 31/496, 

31/5377, A 61P 25/24, 25/28, 35/00, 35/02, 

35/04, 43/00  

(11)  6960   (13) Т1 

(21)  2016/285   (22) 06/05/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  JP20090139691  10/06/2009  JP 

(96)  09/06/2010 EP10786195.7 

(97)  30/03/2016 EP2441753 

(73)  Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha 

5-1, Ukima 5-chome Kita-ku 

Tokyo 115-8543, JP 
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(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KINOSHITA Kazutomo; ASOH Kohsuke; 

FURUICHI Noriyuki; ITO Toshiya; KAWADA 

Hatsuo; ISHII Nobuya; SAKAMOTO Hiroshi; 

HONG WooSang; PARK MinJeong; ONO 

Yoshiyuki; KATO Yasuharu; MORIKAMI Kenji; 

EMURA Takashi and OIKAWA Nobuhiro 

(54)  ТЕТРАЦИКЛИЧНО СОЕДИНЕНИЕ 

(57)  1  9-Eтил-6,6-диметил-8-(4-морфолин-4-

ил-пиперифин-1-ил)-11-оксо-6,11- 

дихидро-5H-бензо[b]карбазол-3-карбонитрил 

или негова сол или солват.има уште 4 

патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 38/48, 35/39, 36/185, 38/43, 38/46, 

38/47, 38/54, A 61P 15/06  

(11)  6961   (13) Т1 

(21)  2016/286   (22) 06/05/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US20080047818  13/03/2008  US 

(96)  13/03/2009 EP09719395.7 

(97)  09/03/2016 EP2257305 

(73)  Curemark LLC 

411 Theodore Fremd Avenue Suite 206 South 

Rye, NY 10580, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Fallon, Joan M. 

(54)  НОВ ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ ЗА 

ПРЕЕКЛАМПСИЈА 

(57)  1  Фармацевтски препарат за употреба 

при лекување на индивидуи кои имаат 

преклампсија којашто се карактеризира со 

висок притисок, протеинуриа, или нивна 

комбинација, кадешто фармацевтскиот 

препарат содржи терапевтски ефективан 

износ на дигестивни ензими, кадешти 

дигестивните ензими содржат амилаза, 

липаза и протеаза.   има уште 5 патентни 

барања. 
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(51)  C 07C 231/02, 233/18, 253/30, 255/37, 

255/40  

(11)  6962   (13) Т1 

(21)  2016/287   (22) 06/05/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  FR20110000024  05/01/2011  FR 

(96)  04/01/2012 EP12703858.6 

(97)  20/04/2016 EP2661422 

(73)  Les Laboratoires Servier 

35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  ZARD, Samir; SIRE, Béatrice and 

BOUMEDIENE, Mehdi 

(54)  ПОСТАПКА И ИНТЕРМЕДИЈАРНИ 

ПРОИЗВОДИ ЗА ПОДГОТОВКА НА 

АГОМЕЛАТИН 

(57)  1  Постапка за индустриска синтеза на 

соединението со формулата (I): 

 

назначено со тоа што алил цијанид со 

формулата (II): 

 

  

 

се доведува во реакција, во присуство на 

слободен радикали иницијатор, со 

соединение со формулата (III): 

`  

  

 

назначена со тоа што, Xa претставува група -

S-C(S)-OR, во која што група R претставува 

праволиниска или разгранета (C1-C6) алкил 

група, 

за да се добие соединението со формулата 

(IV): 

 

  

 

назначена со тоа што, Xa е како што е 

дефинирано претходно горе, 

при што е можно ова второ соединение 

опционално да е изолирано, пред да биде 

подложено на реакција на циклизација во 

присуство на слободен радикал иницијатор, 

со цел да се формира соединението со 

формулата (V): 

 

  

кое што соединение со формулата (V), исто 

така опционално може да биде изолирано, 

кое се подложува на реакција на редукција-

дехидрација да се добие соединението со 

формулата (VI): 

 

кој потоа се подложува на реакција на 

ароматизација да се добие соединението со 

формулата (VII): 
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кое се подложува на намалување на 

користење на водород во присуство на Raney 

никел во поларен протонски медиум и на 

реакција со анхидрид на оцетна киселина за 

да се добие соединението со формулата (I), 

кое е изолирано во цврста форма. 

има уште 17 патентни барања. 

 

 

(51)  A 01B 35/26  

(11)  6963   (13) Т1 

(21)  2016/288   (22) 09/05/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  DE202010008085U  15/07/2010  DE 

(96)  12/07/2011 EP11733666.9 

(97)  02/03/2016 EP2592918 

(73)  Betek GmbH & Co. KG 

78733 Aichhalden, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SMEETS, Florian and WIDMAIER, Helmut 

(54)  АЛАТКА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОЧВА 

(57)  1  Алатка за обработка на почва, 

особено шило за риење со потпорен дел (10), 

при што пот-пор¬ниот дел (10) има носач на 

острица (13) на крајната страна, при што 

носачот на ост-рицата (13) го потпира 

главниот елемент за сечење (20), и најмалку 

два секундарни елементи за се¬че¬ње (21), 

при што главниот елемент за сечење (20) и 

секундарните елементи за сече¬ње (21) се 

зацврстени за држачот на сечилото (14) на 

носачот на острицата (13), при што и 

глав¬ниот еле¬мент за сечење (20) и 

секундарните елементи за сечење (21) во 

секој случај има¬ат ост¬ри¬ца (20.3, 21.3), 

при што остриците (21.3) на секундарните 

елементи за сечење (21) се поста¬ве¬ни на 

одредена оддалеченост од остри¬цата (20.3) 

на главниот елемент за се¬чење (20), што се 

карактеризира со тоа што остриците(21.3) на 

се-кундарните елементи за сечење (21) се 

по¬ставени паралелно една на друга, а 

острицата (20.3) на главниот елемент за 

сечење (20) е па¬ралелна на остриците (21.3) 

на секундарните елементи за сечење (21). 

има уште 15 патентни барања. 
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(51)  A 01N 57/20, 57/02  

(11)  6964   (13) Т1 

(21)  2016/289   (22) 10/05/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US132502P  18/06/2008  US 

(96)  17/06/2009 EP09767085.5 

(97)  09/03/2016 EP2306819 

(73)  STEPAN COMPANY 

Northfield, Illinois 60093, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  MALEC, Andrew, D.; FIGLEY, Timothy, M. 

and TURPIN, Krista, L. 

(54)  ГЛИФОСАТ КОНЦЕНТРАТ СО УЛТРА 

ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЈА 

(57)  1  Концентрат на воден глифосат со 

ултра висока концентрација кој што содржи 

сол и кој што се состои од: 

a. вода; 

б. глифосат сол во раствор во вода во 

количина поголема од 39 тежински проценти 

од аци-ден еквивалент, врз основа на 

тежината на концентратот, при што 

споменатата глифо¬сат сол е селектирана од 

групата која што се состои од изопропиламин 

сол на глифо¬са¬т, калиу¬мо¬ва сол на 

глифосат, мешавини на изопропиламин солта 

и калиумовата сол на глифосатот и 

мешавини на калиумовата сол и амониум 

солта на глифосатот; 

ц. систем на сурфактанти во количина во 

распон од 1 до 20 тежински проценти, врз 

основа на тежината на концентратот, кој што 

се состои од: 

50 

 i. од 10 до 60 тежински проценти, врз 

основа на тежината на системот на 

сурфактанти, од еден или повеќе 

диалкоксилатирани алкиламини; 

ii. од 5 до 30 тежински проценти, врз основа 

на тежината на системот на сурфактанти, од 

еден или повеќе водени солубилизери кои 

што може да се мешаат; и 

iii. од 30 до 75 тежински процент, врз основа 

на тежината на системот на сурфактанти, од 

еден или повеќе амин оксидати; 

 

при што споменатиот концентрат има точка 

во која концентратот почнува да 

кристализира над најмалку 70°C (cloud point). 

или нема точка во која концентратот почнува 

да кристализира кога концентратот е 

загреван до неговата точка на вриење.има 

уште 16 патентни барања. 
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(51)  E 02D 27/42  

(11)  6965   (13) Т1 

(21)  2016/290   (22) 10/05/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  DE20101028038  21/04/2010  DE 

(96)  21/04/2011 EP11717223.9 

(97)  23/03/2016 EP2751343 

(73)  Wobben Properties GmbH 

Borsigstrasse 26 26607 Aurich, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  WOBBEN, Aloys; SCHACKNIES, Meik and 

SCHADE, Markus 

(54)  ТЕМЕЛ НА ВЕТЕРНА ЕЛЕКТРАНА И 

ВЕТЕРНА ЕЛЕКТРАНА 

(57)  1  Темел за ветерна електрана којшто 

содржи 

зајакнување коешто се состои од множество 

на челични шипки и радијални челични шипки 

(200), 

долен сегмент на кула (100) којшто има 

множество на отвори (110) во ѕид од 

сегментот на кулата за прием на множество 

на радијални шипки (200) од зајакнувањето, 

бетонско тело (300) коешто го покрива 

зајакнувањето и долниот дел на сегментот на 

кула (100), и 

множество на држачи (400) за држење на 

шипките или радијалните шипки (200), 

кадешто секој од држачите (400) има горен 

потпирач (430) за прицврстување на горниот 

дел на сегментот на кулата (100) и подножје 

(420) за прием на шипки или радијални шипки 

(200) од зајакнувањето, кадешто должината 

на држачот (400) е променлива. има уште 5 

патентни барања. 
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(51)  C 07C 233/40, 233/44, 233/51, 235/78, 

237/20, 237/22, C 07D 295/13  

(11)  6931   (13) Т1 

(21)  2016/292   (22) 11/05/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  ITMI20010202  28/09/2001  IT 

(96)  25/09/2002 EP02777207.8 

(97)  02/03/2016 EP1430020 

(73)  Dompé farmaceutici s.p.a. 

20122 Milano, IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  ALLEGRETTI, Marcello; CESTA, Maria, 

Candida; BERTINI, Riccardo and BIZZARRI, 

Cinzia 

(54)  ЧЕТВРТИНИ АМОНИУМОВИ СОЛИ НА 

ОМЕГА-АМИНОАЛКИЛАМИДИ НА  

R-2-АРИЛ-ПРОПИОНСКИ КИСЕЛИНИ И 

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ШТО ГИ 

СОДРЖАТ 

(57)  1  (R) -2-арил- пропионамид соединенија 

со формула (I):  

 

при што 

 

20 Ar е селектиран од: 

 

25 a) Ara кој што е селектиран во групата 

која што се состои од 4-изобутилфенил, 3-

бензоил-фенил; 

б) фенил група која што се состои од 3-

заменета со изопропил, 

ц) 2-(фениламино)-фенил со формула (III c): 

 

  

 

при што супституентите P1 и P2 укажуваат 

дека двете фенил групи носат, секој 

независно, мо¬но-или поли-супституции со 

C1-C4-алкил, C1-C3- алкокси групи, хлор, 

флуор и/или трифлу-о¬ро¬метил. 

R е водород; 

X е: 

40  

 

45 - линеарен C1-C6 алкилен, 

незадолжително заменет на C1 со a - CO2R4 

при што R4 е H; 

- линеарен C1-C6 алкилен незадолжително 

заменет на C1 со a-CONHR5 група при што 

R5 е OH; 

- (CH2)m-CO-NH-(CH2)n- при што m и n се 

секој независно цел број од 2 до 3; 

- (CHR’)-CONH-(CH2)n при што n е цел број 

од 2 до 3 и R’ е метил, кој шѕо има апсолутна 

конфигурација RorS; 

- фенил или фенилметилен група со 

формула: 

 

50 - или X, заедно со N атомот за кој што 

тој е врзан и R1 групат, формира 

азоциклоалифа-ти¬чен прстен, 

 

NR1R2R3 групата претставува 

триметиламониум, триетиламониум, , N-

циклохексилметил-N, N-диметиламониум, N-

циклопентиламино-N, N-диметиламониум, N-

метил-1-пиперидиниум, N-етил-1-

пиперидиниум, N-метил-4-морфолиниум,N-

метил-4-тиоморфолиниум, N-бензил-N,N-

диметиламониум, N-алил-1-пиперидиниум, 4-
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оксо-N-метил-пиперидиниум група или X 

заед¬но со аминот N за кој што таа е врзана 

и со R1 групата, формира азот кој што 

содржи 5-6 член хетероцикличен прстен, а 

супституентите R2 и R3 

претставуваатнезависно метил или 

цикло¬хек¬сил остаток, 

Z-претставува фармацевтски прифатлив 

контрајон на четвртини амониумови соли, 

или споменатите соединенија се (R)- {3-[2-(3-

бензоилфенил)-пропиониламино] пропил}-N-

изопропил-N,N-диметиламониум јодид или 

(R)-{3-[2-(4-изобутилфенил)-пропиониламино] 

пропил}-N-етил-N, N-диметиламониум 

јодид.има уште 10 патентни барања. 

 

 

(51)  E 04C 2/292  

(11)  6944   (13) Т1 

(21)  2016/293   (22) 11/05/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  SI20090000028  04/02/2009  SI 

(96)  04/02/2010 EP10710937.3 

(97)  04/05/2016 EP2432948 

(73)  Trimo d.d. 

Prijatljeva 12 8210 Trebnje, SI 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  POPIT, Tomaz; DRCAR, Janez and 

ZUPANC, Bostjan 

(54)  МОДУЛАРЕН СЕНДВИЧ ПАНЕЛ И 

ПОСТАПКА ЗА МОНТАЖА 

(57)  1  Модуларен сендвич панел (1) со 

елементи за спојување, споменатиот 

модуларен сендвич панел (1) содржи долна 

плоча (9), облога (5), заштитно јадро (8) 

помеѓу споменатата долна плоча (9) и 

споменатата облога (5), внатрешна заптивка 

за спојување (10), надолжна заптивка за 

спојување (11) на надворешната страна од 

модуларниот сендвич панел(1), се 

карактеризира со тоашто модуларниот 

сендвич панел (1) понатаму содржи машка 

аголна заптивка (6) и женска аголна заптивка 

(7), секоја вметната во аголот на 

надворешната облога (5), женската аголна 

заптивка (7) има шуплина за прием на делови 

од машката аголна заптивка (6) од соседниот 

модуларен сендвич панел, кадешто  во 

шуплината на женската аголна заптивка (7) е 

обезбедена мембрана (702) и кадешто 

машката аголна заптивка (6) и женската 

аголна заптивка (7) се обезбедени со перка 

(603, 703) има уште 17 патентни барања. 
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(51)  C 07D 271/08, A 61K 31/4245, 31/433, 

31/5377, 31/541, 45/06, A 61P 35/00, C 07D 

285/10, 413/12, 413/14, 417/12, 417/14  

(11)  6945   (13) Т1 

(21)  2016/294   (22) 11/05/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US20050679507P  10/05/2005  US 

(96)  09/05/2006 EP12178315.3 

(97)  30/03/2016 EP2559690 

(73)  Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 

19803, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Combs, Andrew P. and Yue, Eddy W. 

(54)  МОДУЛАТОРИ НА ИНДОЛЕАМИН 2,3-

ДИОКСЕГИНАЗА И ПОСТАПКИ ЗА 

УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Соединение со формула:

 

 

 

 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

за употреба при лекување на рак во 

комбинација со анти-PD-1 антитело, кадешто: 

 

W, X1, и X2 се независно избрани од 

(CRaRb)t, (CRaRb)uO(CRaRb)v, 

(CRaRb)uC(O)(CRaRb)v, 

(CRaRb)uC(O)NRc(CRaRb)v, 

(CRaRb)uC(O)O(CRaRb)v, 

(CRaRb)uC(S)(CRaRb)u, 

(CRaRb)uC(S)NRc(CRaRb)v, 

(CRaRb)uS(O)(CRaRb)v, 

(CRaRb)uS(O)NRc(CRaRb)v, 

(CRaRb)uS(O)2(CRaRb)v, 

(CRaRb)uS(O)2NRc(CRaRb)v, 

(CRaRb)uNRc(CRaRb)v, и 

(CRaRb)uC(=NRd)NRc(CRaRb)v;  

R2 е H, C1-6 алкил, или C3-7 циклоалкил;   

R3a и R5a се независно избрани од C1-8 

алкил, C2-8 алкенил, C2-8 алкинил, арил, 

циклоалкил, хетероарил, и 

хетероциклоалкил, секој опционално 

сусптитуиран со 1, 2, 3, 4 or 5 супституенти 

независно избрани од хало, C1-6 алкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, Cy1, 

CN, NO2, ORe1, SRe1, C(O)Rf1, 

C(O)NRg1Rh1, C(O)ORe1, OC(O)Rf1, 

OC(O)NRg1Rh1, NRg1C(O)NRg1Rh1, 

NRg1Rh1, NRg1C(O)Rf1, NRg1C(O)ORe1, 

C(=NRi)NRg1Rh1, NRg1C(=NRi)NRg1Rh1, 

P(Rf1)2, P(ORe1)2, P(O)Re1Rf1, 

P(O)ORe1ORf1, S(O)Rf1, S(O)NRg1Rh1, 

S(O)2Rf1, и S(O)2NRg1Rh1;   

R3b е арил or хетероарил секој опционално 

сусптитуиран со 1, 2, 3, 4 или 5 супституенти 

независно избрани од хало, C1-6 алкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, C1-4 

хидроксиалкил, Cy2, CN, NO2, ORe1, SRe1, 

C(O)Rf1, C(O)NRg1Rh1, C(O)ORe1, OC(O)Rf1, 

OC(O)NRg1Rh1, NRg1C(O)NRg1Rh1, 

NRg1Rh1, NRg1C(O)Rf1, NRg1C(O)ORe1, 

C(=NRi)NRg1Rh1, NRg1C(=NRi)NRg1Rh1, 
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P(Rf1)2, P(ORe1)2, P(O)Re1Rf1, 

P(O)ORe1ORf1, S(O)Rf1, S(O)NRg1Rh1, 

S(O)2Rf1, и S(O)2NRg1Rh1;   

R5b е H, C1-8 алкил, C2-8 алкенил, C2-8 

алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, or 

хетероциклоалкил кадешто споменатиот C1-8 

алкил, C2-8 алкенил, C2-5 алкинил, арил, 

циклоалкил, хетероарил, или 

хетероциклоалкил are секој опционално 

сусптитуиран со 1, 2, 3, 4 or 5 супституенти 

независно избрани од хало, C1-6 алкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, C1-4 

хидроксиалкил, Cy2, CN, NO2, ORe1, SRe1, 

C(O)Rf1, C(O)NRg1Rh1, C(O)ORe1, OC(O)Rf1,  

OC(O)NRg1Rh1, NRg1C(O)NRg1Rh1, 

NRg1Rh1, NRg1C(O)Rf1, NRg1C(O)ORe1, 

C(=NRi)NRg1Rh1, NRg1C(=NRi)NRh1R, 

P(Rf1)2, P(ORe1)2, P(O)Re1Rf1, 

P(O)ORe1ORf1, S(O)Rf1, S(O)NRg1Rh1, 

S(O)2Rf1, и S(O)2NRg1Rh1;   

Cy1 и Cy2 се независно избрани од арил, 

хетероарил, циклоалкил, и 

хетероциклоалкил, секој опционално 

сусптитуиран со 1, 2, 3, 4 или 5 супституенти 

независно избрани од хало, C1-4 алкил, C2-4 

алкенил, C2-4 алкинил, C1-4 халоалкил, CN, 

NO2, ORe3, SRe3, C(O)Rf3, C(O)NRg3Rh3, 

C(O)ORe3, OC(O)Rf3, OC(O)NRg3Rh3, 

NRg3Rh3, NRg3C(O)Rh3, NRg3C(O)ORe3, 

C(=NRi)NRg1Rh1, NRg1C(=NRi)NRg1Rh1, 

P(Rf3)2, P(ORe3)2, P(O)Re3Rf3, 

P(O)ORe3ORf3, S(O)Rf3, S(O)NRg3Rh3, 

S(O)2Rf3, и S(O)2NRg3Rh3;  

Ra и Rb се независно избрани од H, хало, C1-

6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-4 

халоалкил, арил, циклоалкил, хетероарил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, 

циклоалкилалкил, хетероарилалкил, 

хетероциклоалкилалкил, CN, NO2, ORe4, 

SRe4, C(O)Rf4, C(O)NRg4Rh4, C(O)ORe4, 

OC(O)Rf4, OC(O)NRg4Rh4, NRg4Rh4, 

NRg4C(O)Rh4, NRg4C(O)ORe4, 

C(=NRi)NRg1Rh1, NRg1C(=NRi)NRg1Rh1, 

P(Rf4)2, P(ORe4)2, P(O)Re4Rf4, 

P(O)ORe4ORf4, S(O)Rf4, S(O)NRg4Rh4, 

S(O)2Rf4, и S(O)2NRg4Rh4;  

Rc е H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, арил, циклоалкил, 

арилалкил, or циклоалкилалкил;   

Rd е H, ORd1, CN or NO2;   

Rd1 е H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, арил, циклоалкил, 

арилалкил, или циклоалкилалкил;   

Re1, Re3,и R64 се независно избрани од H, 

C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, 

(C1-6 алкокси)-C1-6 алкил, C2-6 алкинил, 

арил, циклоалкил, хетероарил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, 

циклоалкилалкил, хетероарилалкил и 

хетероциклоалкилалкил;  

Rf1, Rf3, и Rf4 се независно избрани од H, 

C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил 

и хетероциклоалкил;   

Rg1, Rg3, и Rg4 се независно избрани од H, 

C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, арил, циклоалкил, арилалкил, 

и циклоалкилалкил;  

Rh1, Rh3, и Rh4 се независно избрани од H, 

C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, арил, циклоалкил, арилалкил, 

и циклоалкилалкил;   

или Rg1 и Rh1 заедно со N атомот кон кого се 

прикачени формираат 4-, 5-, 6- или 7-член 

хетероциклоалкил група;  

или Rg3 и Rh3 заедно со N атомот кон кого се 

прикачени формираат 4-, 5-, 6- или 7-член 

хетероциклоалкил група;  или Rg4 и Rh4 

заедно со N атомот кон кого се прикачени 

формираат 4-, 5-, 6- или 7-член 

хетероциклоалкил група;  

Ri е H, CN, или NO2;  

a е 0 или 1;   

b е 0 или 1;   

n е 0 или 1;  

p е 0 или 1; 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t е 1, 2, 3, 4, 5 или 6;   

u е 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6; и  

v е 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6. има уште 13 патентни 

барања. 

 

 

(51)  D 01F 2/00, 2/02, 2/28  

(11)  6946   (13) Т1 

(21)  2016/299   (22) 12/05/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  GB0918633  23/10/2009  GB 

(96)  21/10/2010 EP10769050.5 

(97)  16/03/2016 EP2491172 

(73)  Innovia Films Limited 

Wigton, Cumbria CA7 9BG, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  MARSHALL, Colin and MOFFAT, Jamie 

(54)  Употреба на композитни влакна од 

целулоза и целулоза ацетат за 

зголемување на биоразградливоста 

(57)  1  Употреба на композитни влакна од 

целулоза и целулоза ацетат за да се 

формира влакно со зголемена 

биоразградливост во споредба со влакно што 

е формирано само од влакна од целулоза 

или целулоза ацетат, при што композитните 

влакна се предат од густа смеса составена 

од целулоза и целулоза ацетат. има уште 8 

патентни барања. 

 

 

(51)  C 08B 37/00, A 61K 31/737  

(11)  6947   (13) Т1 

(21)  2016/300   (22) 12/05/2016 

(45) 30/04/2017 

(96)  20/05/2011 EP11720309.1 

(97)  11/05/2016 EP2710043 

(73)  Gnosis S.p.A. 

Via Lavoratori Autobianchi, 1 20033 Desio 

(MB), IT 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  MIRAGLIA, Niccolò; VALOTI, Ermanno; 

BIANCHI, Davide; VALETTI, Marco and BAZZA, 

Paola 

(54)  ХОНДРОИТИН СУЛФАТ ВО ОБЛИК НА 

АЈКУЛА И ПРОЦЕСОТ ЗА НЕГОВА 

ПОДГОТОВКА 

 

 

(51)  A 61K 45/06, 31/498, 31/529, 31/537, 

31/551, C 07D 471/18, 471/22, 498/18  

(11)  6948   (13) Т1 

(21)  2016/301   (22) 12/05/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US201261745375P  21/12/2012  US; 

US201361788397P  15/03/2013  US and 

US201361845803P  12/07/2013  US 

(96)  19/12/2013 EP13815937.1 

(97)  09/03/2016 EP2822954 

(73)  Gilead Sciences, Inc. 

333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CHEN, Xiaowu; JIN, Haolun; PYUN, 

Hyung-Jung; DESAI, Manoj, C.; BACON, 
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Elizabeth, M.; COTTELL, Jeromy, J.; TREJO 

MARTIN, Teresa, Alejandra; LAZERWITH, 

Scott, E.; CAI, Zhenhong, R.; MORGANELLI, 

Philip, Anthony; JI, Mingzhe; TAYLOR, James, 

G. and MISH, Michael, R. 

(54)  ПОЛИЦИКЛИЧНИ-

КАРБАМОИЛПИРИДОН СОЕДИНЕНИЈА И 

НИВНА ФАРМАЦЕВТСКА УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение со формула Ia коешто ја 

има следнава структура: 

 

 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол.има уште 6 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07H 21/00, A 61K 39/39, 48/00, C 07H 

21/02, 21/04, C 12N 15/63  

(11)  6949   (13) Т1 

(21)  2016/304   (22) 13/05/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US20060778026P  28/02/2006  US; 

US20060801645P  19/05/2006  US; 

US20060802992P  22/05/2006  US and 

US20060821492P  04/08/2006  US 

(96)  28/02/2007 EP07752109.4 

(97)  06/04/2016 EP1996238 

(73)  Vaxart, Inc. 

600 Townsend Street Suite 120E San 

Francisco, CA 94103, US 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(72)  TUCKER, Sean, N. 

(54)  НАСЛОВ ХИМЕРИЧНИ 

АДЕНОВИРАЛНИ ВЕКТОРИ И dsRNA КАКО 

АГОНИСТ НА TLR3 

(57)  1  Химеричен аденовирален 

експресивен вектор назначен со тоа што 

векторот се состои од касета на експресија со 

следните елементи: 

а) прв промотер операбилно врзан за 

нуклеинска киселина која го енкодира 

агонистот на тол-рецепторот-3 (TLR-3), каде 

(TLR-3) агонистот е хетерологна dsRNA и 

каде нуклеинската киселина која го енкодира 

(TLR-3) агонистот содржи секвенци избрани 

од групата која се состои од: SEQ ID NO: 

3,4,5,8,9,10,11 и 12; и 

б) втор промотер операбилно врзан за 

нуклеинската киселина која го енкодира 

имуногениот хетерологен . има уште 11 

патентни барања

Полипептид. 

. 
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(51)  A 61K 9/00, 33/04, A 61P 15/02  

(11)  6951   (13) Т1 

(21)  2016/305   (22) 13/05/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  AT2012011  16/02/2011  AT 

(96)  16/02/2012 EP12707218.9 

(97)  20/04/2016 EP2675432 

(73)  Selo Medical GmbH 

Moosham 29 5585 Unternberg, AT 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  FUCHS, Norbert 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ 

СОДРЖИ СЕЛЕНИТ ИЛИ СОЕДИНЕНИЕ 

КОЕ СОДРЖИ СЕЛЕНИТ, НАМЕНЕТО ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ НА ДИСПЛАЗИЈА ИЛИ 

КАРЦИНОМ НА ГРЛОТО НА МАТКАТА 

 

 

(51)  C 12N 15/13  

(11)  6952   (13) Т1 

(21)  2016/306   (22) 13/05/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EP20130166465  03/05/2013  --; 

EP20130172515  18/06/2013  --; 

EP20130173818  26/06/2013  --; 

US201261670681P  12/07/2012  US and 

US201261718801P  26/10/2012  US 

(96)  12/07/2013 EP13760133.2 

(97)  27/04/2016 EP2852668 

(73)  ProQR Therapeutics II B.V. 

Darwinweg 24 2333 CR Leiden, NL 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  DE BOER, Daniel Anton and RITSEMA, 

Tita 

(54)  ОЛИГОНУКЛЕОТИДИ ЗА ПРОМЕНА ВО 

СЕКВЕНЦАТА НА ТАРГЕТИРАНА 

МОЛЕКУЛА НА PHK ПРИСУТНА ВО ЖИВА 

КЛЕТКА 

 

 

(51)  C 07D 403/06, A 61K 31/437, A 61P 31/12, 

C 07D 471/04  

(11)  6953   (13) Т1 

(21)  2016/308   (22) 13/05/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EP10195468  16/12/2010  -- 

(96)  16/12/2011 EP11794793.7 

(97)  24/02/2016 EP2651922 

(73)  Janssen Sciences Ireland UC 

Eastgate Village, Eastgate Little Island, 

County Cork, IE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HU, Lili; VENDEVILLE, Sandrine Marie 

Helene; TAHRI, Abdellah; RABOISSON, Pierre 

Jean-Marie Bernard; COOYMANS, Ludwig Paul; 

DEMIN, Samuël Dominique and JONCKERS, 

Tim Hugo Maria 

(54)  ИНДОЛИ КАКО АНТИВИРУСНИ 

АГЕНСИ ПРОТИВ РЕСПИРАТОРЕН 

СИНЦИЦИЈАЛЕН ВИРУС 

(57)  1  Соединение со формулата (1),  N-

оксид, негова адитивна сол, кватернарен 

амин, метален комплекс, или стереохемиска 

изомерна форма;  

  

назначено со тоа, што секое X независно е C 

или N;  

R1 е одбран од групата од H, халоген, C1-

C6алкокси, CF3, и OCF3;  

R2 е одбран од групата составена од H, 

халоген, C1-C6алкил, C3-C7циклоалкил, C1-

C6алкокси, и CO(R7);  

R3 е -(CR8R9)n-R10;  

R4 е одбран од групата составена од H, C1-

C10алкил, C3-C7циклоалкил, C2-C10алкенил, 

SО2-R8, CH2CF3, SO2CH3 или 4 до 6 член 

заситен кондензиран прстен што содржи 

кислороден атом;  

R5 е присутен каде што X е C, и е одбран од 

групата составена од H, C1-C6алкил, C3-

C7циклоалкил, C1-C6алкокси, CO(R7), CF3 и 

халоген;  

R5 е отсутен каде што X е N;  

R7 е одбран од групата составена од OH, 

O(C1-C6алкил), NH2, NHSО2N(C1-C6алкил)2, 

NHSO2NHCH3, NHSO2(C1-C6алкил), 

NHSO2(C3-C7цикло¬алкил), и N(C1-C6-

алкил)2, NR8R9, NR9R10;  

n е цел број од 2 до 6;  

R8 и R9 се секое независно одбрани од H, 

C1-C10-алкил, C3-C7циклоалкил или R8 и R9 

земени заедно формираат 4 до 6 член 

алифатичен прстен што опционално содржи 

еден или повеќе хетероатоми одбран(и) од 

групата N, S, 0;  

R10 е одбран од групата составена од H, C1-

C6алкил, OH, CN, F, CF2H, CF3, 

C(=NOH)NH2, CONR8R9, COOR8, 

CONR8SO2R9, CON(R8)SO2N(R8R9), NR8R9, 

NR8COOR9, OCOR8, NR8SO2R9, SO2NR8R9, 

SO2R8 или 4 до 6 член заситен прстен што 

содржи кислороден атом.има уште 23 

патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 5/00  

(11)  6954   (13) Т1 

(21)  2016/309   (22) 13/05/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EP11168644  03/06/2011  -- 

(96)  31/05/2012 EP12729030.2 
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(97)  30/03/2016 EP2714740 

(73)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  FREIBERG, Christoph; OTTO, Christiane; 

LINDEN, Lars; HARRENGA, Axel; 

TRAUTWEIN, Mark; GREVEN, Simone and 

WILMEN, Andreas 

(54)  НЕУТРАЛИЗИРАЧКО АНТИТЕЛО НА 

ПРОЛАКТИН РЕЦЕПТОР MAT3 И НЕГОВА 

ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА 

(57)  1  Антитело Mat3 или антиген-врзувачки 

фрагменти од истото, што антагонизира 

пролактин рецептор-посредувано 

сигнализирање, назначено со тоа, што 

антителото или антиген-врзувачките 

фрагменти од истото содржи 

а. променлив тежок регион со секвенца на 

амино киселина според СЕК ИД БР: 1, и 

б. променлив лесен регион со секвенца на 

амино киселина според СЕК ИД БР: 2.има 

уште 21 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12P 19/34, C 12Q 1/68  

(11)  6861   (13) Т1 

(21)  2016/472   (22) 19/07/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US20080042259P  03/04/2008  US 

(96)  03/04/2009 EP09727817.0 

(97)  29/06/2016 EP2271767 

(73)  CB Biotechnologies, Inc. 

601 Genome Way Huntsville, AL 35806, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  HAN, Jian 

(54)  ПРОИЗВОД НА АМПЛИФИКАЦИЈА ЗА 

СПАСУВАЊЕ НА МУЛТИПЛЕКС 

ПОЛИМЕРАЗА ВЕРИЖНА РЕАКЦИЈА ЗА 

АМПЛИФИКАЦИЈА НА ПОВЕЌЕ ЦЕЛИ 

(57)  1  Мултиплексен PCR метод содржи: 

амплифицирање на мултипни нуклеински 

киселини со употреба на целно-специфични 

вгнездени прајмер парови кои содржат 

предни надворешни, предни внатрешни, 

задни внатрешни и задни надворешни 

прајмери за секоја цел во првата 

амплифицирачка реакција,кадешто 
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концентрацијата на вгнездениот прајмере 

100-1000nM, и кадешто најмалку еден од 

споменатите внатрешни прајмери содржи 

дополнителни нуклеотиди за да се добие 

дополнителна секвенца која не е специфична 

за целната нуклеинска киселина така да 

амплифицирањето на целната нуклеинска 

киселина со таков прајмер исто така ке се 

инкорпорира во резултантниот производ на 

амплификацијатаместо на врзување за 

заедничкиот прајмер кој, обратно од целно-

специфичниотпрајмер, може да биде 

употребен за понатамошно амплифицирање 

на неповрзани целни нуклеинско киселински 

производи на амплификацијата, со тоа 

добивање на најмалку еден нуклеинско 

киселински производ на амплификацијата кој 

содржи најмалку едено заедничко 

прајмерврзувачко место; издвојување на 

најмалку еден производ на амплификација на 

нуклеинска киселина од најмалку дел од 

прајмерите од првата амплификација; и 

амплифицирање на најмалку еден 

нуклеинско киселински производ на 

амплификација во втората реакција на 

амплификација со употреба на најмалку еден 

заеднички прајмер кој се врзува на најмалку 

едното заедничко прајмер врзувачко 

место.има уште 6 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/28, 31/215, 31/225, 9/20, A 61P 

17/06  

(11)  6900   (13) Т1 

(21)  2016/481   (22) 22/07/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  DK20090000034  09/01/2009  DK and 

US20090143613P  09/01/2009  US 

(96)  08/01/2010 EP12193798.1 

(97)  11/05/2016 EP2564839 

(73)  Forward Pharma A/S 

O̸stergade 24 A 1. 

1100 Ko̸benhavn K, DK 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Nilsson, Henrik and Rupp, Roland 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМУЛАЦИЈА 

КОЈАШТО СОДРЖИ ЕДЕН ИЛИ ПОВЕЌЕ 

ЕСТЕРИ НА ФУМАРНА КИСЕЛИНА ВО 

ЕРОЗИОНА МАТРИЦА 

(57)  1  Фармацевтска формулација во форма 

на ерозиона матрикс таблета којашто содржи: 

 

i) 35 - 55 % од тежината на диметил фумарат; 

ii) 3 - 6 % од тежината на хидроксипропил 

целулоза и 

iii) 40 - 60 % од тежината на лактоза.има уште 

10 патентни барања. 
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(51)  C 07K 16/42, A 61K 39/395, A 61P 37/08  

(11)  6901   (13) Т1 

(21)  2016/482   (22) 22/07/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US20080097819P  17/09/2008  US 

(96)  17/09/2009 EP14188102.9 

(97)  25/08/2016 EP2853545 

(73)  Xencor Inc. 

111 W. Lemon Avenue 

Monrovia, CA 91016, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Desjarlais, John R.; Chu, Seung Y. and 

Horton, Holly M. 

(54)  АНТИТЕЛО СПЕЦИФИЧНО ЗА IgE 

(57)  1  Антитело коешто содржи: 

 

a) тежок ланец којшто има SEQ ID NO:42; и 

б) лесен ланец којшто има SEQ ID NO:40. 

има уште 3 патентни барања. 
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(51)  A 61P 27/02, A 61K 31/498, 31/542, 47/10, 

47/18, 47/26, 47/32, 9/00  

(11)  6902   (13) Т1 

(21)  2016/483   (22) 25/07/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US218472P  19/06/2009  US 

(96)  17/06/2010 EP14150805.1 

(97)  27/04/2016 EP2722035 

(73)  Novartis AG 

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Kabra, Bhagwati P. 

(54)  ВОДЕНИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ 

ШТО СОДРЖАТ БОРАТ-ПОЛИОЛ 

КОМПЛЕКСИ 

(57)  1  Офталмички состав во повеќе дози, 

што содржи:  

бринзоламид, бримонидин или комбинација 

од истите како терапевтски агенс; прв 

полиол, првиот полиол е одбран од манитол, 

сорбитол или комбинација од истите, 

концентрацијата на првиот полиол е барем 

0.01 w/v% но не поголема од 0.5 w/v%;  

втор полиол, вториот полиол е одбран од 

пропилен гликол, глицерин или комбинација 

од истите, концентрацијата на вториот 

полиол е барем 0.1 w/v% но помалку од 5 

w/v% од составот;  

ефективна количина од борат, ефективната 

количина е барем 0.05 w/v% и помалку од 0.5 

w/v% од целокупниот состав;  

BAC како антимикробен конзерванс, 

концентрацијата на BAC во составот е 

поголема од 0.00001 w/v% но помалку од 

0.0035 w/v%; и вода.  

има уште 20 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 487/04  

(11)  6903   (13) Т1 

(21)  2016/485   (22) 25/07/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US20080198200P  03/11/2008  US; 

US20080201923P  16/12/2008  US; 

US20090214261P  20/04/2009  US; 

US20090230655P  31/07/2009  US; 

US20090586241  17/09/2009  US and 

US20090586309  17/09/2009  US 

(96)  02/11/2009 EP09823947.8 

(97)  08/06/2016 EP2365750 

(73)  Intellikine, LLC 

10931 North Torrey Pines Road, Suite 103 

La Jolla CA 92037, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  REN, Pingda; LIU, Yi; WILSON, Troy, 

Edward; LI, Liansheng and CHAN, Katrina 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА БЕНЗОКСАЗОЛ 

КИНАЗА И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение со следнава структура: 

 

или негова фармацевтски прифатлива 

сол.има уште 17 патентни барања. 
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(51)  C 07D 409/10, 409/14  

(11)  6904   (13) Т1 

(21)  2016/486   (22) 25/07/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US201161474936P  13/04/2011  US 

(96)  12/04/2012 EP12715362.5 

(97)  25/05/2016 EP2697218 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30 

2340 Beerse, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HOUPIS, Ioannis, Nicolaos and LEMAIRE, 

Sebastien, François, Emmanuel 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА SGLT2 

(57)  1  Постапка за добивање на соединенија 

со формула (I) 
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кадешто Прстен A и Прстен B се едни од 

следните: 

 

(1) Прстен А е опционално супституиран 

незаситен моноцикличен хетероцикличен 

прстен, а Прстен B е опционално 

супституиран незаситен моноцикличен 

хетероцикличен прстен, опционално 

супституиран незаситен фузиран 

хетеробицикличен прстен, или опционално 

супституиран бензен прстен; или 

(2) Прстен A е опционално супституиран 

бензен прстен, а Прстен B е опционално 

супституиран незаситен моноцикличен 

хетероцикличен прстен, или е опционално 

супституиран незаситен моноцикличен 

хетероцикличен прстен, или опционално 

супституиран незаситен фузиран 

хетеробицикличен прстен кадешто Y е 

поврзан со хетероцикличниот прстен на 

фузниот хетеробицикличен прстен ; или 

(3) Прстен А е опционално супституиран 

незаситен фузиран хетеробицикличен 

прстен, кадешто шеќерната половина X-

(шеќер) и половината -Y-(Прстен В) двете се 

на истиот хетероцикличен прстен на фузниот 

хетеробицикличен прстен, и Прстен В е 

опционално супституиран незаситен 

моноцикличен хетероцикличен прстен, 

опционално супституиран незаситен фузиран 

хетеробицикличен прстен, или опционално 

супституиран бензен прстен; 

 

X е јаглероден атом; 

Y е -(CH2)n-; кадешто n е 1 или 2; 

земање во предвид дека во Прстен А, X е дел 

од незаситена врска; 

или фармацевтски прифатлива сол или 

солват; содржи

 

 

 

 

 

реакција на соединение со формула (V) 

кадешто LG1 е слободна група, со мешавина 

од цинкова сол и органолитиумски реагенс;  

во прв јаглеводороден растворувач; на 

температура во опсег од околу -78°C до 

околу собна тембература; за да се добие 

мешавина од соодветното соединение со 

формула (VI), кадешто M1 е литиум, и 

цинкова сол;
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мешање на мешавина на соединение со 

формула (VI) и цинкова сол е прв етер 

солвент; за да се добие соодветно 

соединение со формула (VII), кадешто M2 е 

реактивен вид на цинк;

 

 

 

 

 

реакција на соединение со формула (VII), со 

соединение со формула (VIII), кадешто било 

која Z е независно избрана заштитена 

кислородна група и кадешто LG2 е излезна 

група; за да се добие соодветно соединение 

со формула (IX);

 

 

 

 

депротекција на соединение со формула (IX); 

за да се добие соодветно соединение со 

формула (I).има уште 10 патентни барања.

 

 

 

(51)  A 61K 9/16  

(11)  6905   (13) Т1 

(21)  2016/490   (22) 26/07/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US112667P  17/12/1998  US 

(96)  17/12/1999 EP08156397.5 

(97)  18/05/2016 EP1967191 

(73)  EURO-CELTIQUE S.A. 

1, rue Jean Piret 

2350 Luxembourg, LU 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  Sackler, Richard S.; Goldenheim, Paul D.; 

Krishnamurthy, Thinnayam N.; Darke, Andrew 

and Oshlack, Benjamin 
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(54)  ОРАЛНИ ФОРМУЛАЦИИ НА 

МЕТИЛФЕНИДАТ СО 

КОНТРОЛИРАНО/МОДИФИЦИРАНО 

ОСЛОБОДУВАЊЕ 

 

 

(51)  C 07H 1/00, A 61K 31/7072, A 61P 31/14, 

C 07F 9/22, 9/24, 9/6558, C 07H 19/10  

(11)  6906   (13) Т1 

(21)  2016/491   (22) 26/07/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US179923P  20/05/2009  US and 

US319513P  31/03/2010  US 

(96)  20/05/2010 EP10721225.0 

(97)  06/07/2016 EP2432792 

(73)  Gilead Pharmasset LLC 

Foster City, CA 94404, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  ROSS, Bruce, S.; SOFIA, Michael, Joseph; 

PAMULAPATI, Ganapati, Reddy; 

RACHAKONDA, Suguna; WANG, Peiyuan; 

ZHANG, Hai-ren and CHUN, Byoung-kwon 

(54)  И ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА N-

[2'R)-2'-ФЛУОРО-2'-МЕТИЛ-Р-ФЕНИЛ-5'-

УРИДИЛИЛ]-L-АЛАНИН 1-МЕТИЛЕТИЛ 

ЕСТЕР 

 

 

(51)  F 28D 1/053  

(11)  6907   (13) Т1 

(21)  2016/492   (22) 26/07/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  IT2009MI01751  13/10/2009  IT 

(96)  12/10/2010 EP10785183.4 

(97)  04/05/2016 EP2488814 

(73)  FONDITAL S.p.A. 

Via Cerreto 40 

Vobarno (BS), IT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  FRANZONI, Francesco 

(54)  ЕЛЕМЕНТ НА РАДИЈАТОР ЗА ГРЕЕЊЕ 

(57)  1  Eлемент на радијатор за греење (1) се 

состои од главно шупливо тело (2), кој се 

состои од главен дел (3) за циркулација на 

вода кој има краен дел на цврста цевка (10), 

која се протега по должината на главна оска 

(Х);  и барем најмалку една предна или задна 

плоча за размена на топлина (6, 7), која се 

протега надолжно по должината на оската (Z) 

и има пар спротивни надолжни странични 

рабови (11) и пар спротивни страни (13, 14); 

плочата (6, 7) која е поврзана со главниот дел 

(3) со централно надолжно ребро (8)., кој во 

основа е сместен во централна рамнина на 

елементот (1), се протега радијално во однос 

на главниот дел (3) и е во главно 

ортогоналнен во однос на плочата (6, 7); 

назначен со тоа што  

плочата (6, 7) има најмалку една серија од 

три или повеќе надолжни жлебови (18)  

формирани ортогонално помеѓу спротивните 

страни (13, 14) на плочата (6, 7)  и особено 

попречно на оската (Z) и се наместени во 

континуитет по должината на оската (Z), и се 

аксијално одвоени едни од други по оската 

(Z), со што разграничува најмалку три плочи 

(17) копланарно наредени и паралелно 

наредени на оската (Z), и механички 

поддржани од страна на ребро (8); секој дел 

плоча (17) аксијално е одвоен со еден пар на 

последователни жлебови (18) по должината 

на 

оската (Z); назначена со тоа што надолжните 

странични рабови (11) на плочата (6, 7) се 

прекинати, прекинати се од страна на 

соодветна серија на жлебови (18) поставен 

по должината на страничните рабови (11), 
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секој од страничните рабови (11) е прекинат 

во најмалку три или повеќе надолжни 

позиции.има уште 5 патентни барања. 

 

 

(51)  C 01G 53/00, H 01M 4/131, 4/505, 4/525  

(11)  6908   (13) Т1 

(21)  2016/493   (22) 26/07/2016 

(45) 30/04/2017 

(96)  22/09/2010 EP10757593.8 

(97)  11/05/2016 EP2619140 

(73)  Freeport Cobalt Oy 

Outokummuntie 6 

67101 Kokkola, FI 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  NIITTYKOSKI, Janne and ERIKSSON, 

Mårten 

(54)  МЕШАН МЕТАЛЕН ОКСИДИРАН 

ХИДРОКСИД И МЕТОД ЗА ПРОДУКЦИЈА 

(57)  1  Материјал претходник од мешан 

метален оксидиран хидроксид, претставен со 

хемиската формула: 

 

(1-

z)(NiaCobMnc(OH)2(a+b+c)•COb,Mnc,(OOH)b’

+c’•Mnc’’O2c’’)• 

 

z(NidCoeMnf(OH)2(d+e+f)•Coe’Mnf’(OOH)e’+f’•

Mnf’’O2f’’), 
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назначен со тоа што 

 

0<z<0.1; 

A=a, B=b+b’, C=c+c’+c’’, A+B+C = 1 и 0<A<1, 

0<B<1, 0<C<1; 

D=d, E=e+e’, F=f+f+f’’ D+E+F=1 и 0<D<1, 

0<E<1, 0<F<1; и 

A<D, B>E, C>F, назначен со тоа што 

 

материјалот претходник e сочинет од 

сферични и не-сферични честички кои имаат 

површина и внатрешност, и честичките имаат 

градиентна структура каде што моларниот 

сооднос на Ni, во споредба со Co и Mn, е во 

најголема мера на површината, и соединение 

со метален моларен сооднос кој што варира 

од површината кон внатрешноста на 

честичките. 

има уште 0 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 471/10, A 61K 31/4155, 31/438, A 

61P 3/10, C 07D 487/10  

(11)  6909   (13) Т1 

(21)  2016/494   (22) 26/07/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US201261645101P  10/05/2012  US and 

US201361769221P  26/02/2013  US 

(96)  02/05/2013 EP13722231.1 

(97)  15/06/2016 EP2850084 

(73)  Eli Lilly and Company 

Lilly Corporate Center 

Indianapolis, IN 46285, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MANTLO, Nathan Bryan and QU, Fucheng 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА ПИРАЗОЛ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА SGLT1 

(57)  1  Соединение од формулата: 

 

кадештоn X претставува следново: 
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или негова фармацевтски прифатлива 

сол.има уште 8 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 471/10, A 61K 31/4155, 31/438, A 

61P 3/10, C 07D 487/10  

(11)  6910   (13) Т1 

(21)  2016/495   (22) 26/07/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  CZ20110000397  30/06/2011  CZ 

(96)  21/06/2012 EP12737468.4 

(97)  15/06/2016 EP2726557 

(73)  Advanced Materials- JTJ S.r.o. 

Kamenné Zehrovice 23 

273 01 Kamenné Zehrovice, CZ 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PROCHÁZKA SR:, Jan and PROCHÁZKA 

JR:, Jan 

(54)  АГЕНС ЗА ПОВРШИНСКО ЛЕКУВАЊЕ 

СО ВИСОКИ ФОТОКАТАЛИТИЧКИ И 

САНИТАРНИ ЕФЕКТИ 

(57)  1  Течен агенс за површинско лекување 

со високи фотокаталитични и санитарни 

ефекти, базирани на TiO2 наночестички, се 

карактеризира со тоашто содржи 10g до 500g 

од TiO2 наночестичките на 1 литар вода, и 

врзувачки агенс A, којшто е неоргански 

врзувач избран од групата којашто се состои 

од ZnO, MgO, CaO, Ca(OH)2, Mg(OH)2, 

CaCO3, MgCO3, Na2CO3, and K2CO3 во 

износ од 0.1 дo 10 % по тежина во однос на 

тежинскиот состав на TiO2 наночестичките. 

има уште 3 патентни барања. 

 

 

 



 

 

П а т е н т и    73 | С т р а н а  

 

30 Април 2017 Гласник Бр. 2/2017  

(51)  C 07C 271/24, 217/44, C 07D 215/22  

(11)  6911   (13) Т1 

(21)  2016/496   (22) 27/07/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  MI20090397  16/03/2009  IT 

(96)  11/03/2010 EP13172499.9 

(97)  13/07/2016 EP2641897 

(73)  Clovis Oncology Italy S.r.l. 

Via Monte di Pietà 1/A 

20121 Milano, IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Spinelli, Silvano and Livi, Valeria 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ 6-(7-

((1-АМИНОЦИКЛОПРОПИЛ)МЕТОКСИ)-6-

МЕТОКСИХИНОЛИН-4-ИЛОКСИ)-N-МЕТИЛ-

1-НАФТАМИД И НЕГОВИ СИНТЕТИЧКИ 

ПОЛУПРОИЗВОДИ 

(57)  1  Соединение со формулата (XI) или 

(XIa): 

  

назначено со тоа, што R’ е водород и R е 

одбран од бензил, ацетил, бензоил, 

трифлуорометансулфонил, бензенсулфонил, 

p-толуенсулфонил, метоксикарбонил, 

етоксикарбонил, терц-бутоксикарбонил, 

алилоксикарбонил и бензилоксикарбонил 

опционално супституиран на ароматичен 

прстен со до три супституенти одбрани од 

халоген, циано и трифлуорометил; или R’ е 

триметилсилил и R е терц-бутоксикарбонил; 

или R и R’ земени заедно со азотниот атом на 

кој тие се поврзани формираат фталамидо 

група.има уште 3 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/53, A 61P 29/00, 

35/00, 9/00  

(11)  6912   (13) Т1 

(21)  2016/498   (22) 27/07/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EP20120003445  04/05/2012  -- 

(96)  06/04/2013 EP13714859.9 

(97)  25/05/2016 EP2844659 

(73)  Merck Patent GmbH 

Frankfurter Strasse 250 

64293 Darmstadt, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DORSCH, Dieter and BUCHSTALLER, 

Hans-Peter 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ПИЛОЛОТРИАЗИНОН 

(57)  1  Соединение од формулата I 

 

 

 

кадешто 

 

X означува N или CR1, 

R1 означува H, F, Cl, CH3, CH2OH, CH2Cl, 

CH2Br, CF3, CHF2 или CH2F, 

R2 означува H или A, 

Y означува Ar1, Het1 или Cyc, 

Ar1 означува фенил or нафтил, којшто е 

несупституиран или моно-, ди- или 

трисупституиран со Hal, A, [C(R2)2]pOR2, 

[C(R2)2]pN(R2)2, [C(R2)2]pHet2, NO2, CN, 

[C(R2)2]pCOOR2, [C(R2)2]pCON(R2)2, 

NR2COA, NR2SO2A, [C(R2)2]pSO2N(R2)2, 

S(O)nA, COHet3, O[C(R2)2]mN(R2)2, 
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O[C(R2)2]pAr2, O[C(R2)2]pHet2, NHCOOA, 

NHCON(R2)2, CHO и/или COA, 

Ar2 означува фенил, којшто е несупституиран 

или моно- или дисупституиран со Hal, A, 

[C(R2)2]pOR2, [C(R2)2]pN(R2)2,[C(R2)2]pHet3, 

NO2, CN, [C(R2)2]pCOOR, [C(R2)2]pN(R2)2, 

N(R2)2COA, NR2SO2A, 

[C(R2)2]pSO2N(R2)2,S(O)nA, COHet3, 

O[C(R2)2]mN(R2)2, O[C(R2)2]pHet3, NHCOOA, 

NHCON(R2)2, CHO и/или COA, 

Het1 означува пиролидинил, азетидинил, 

тетрахидроимидазолил, тетрахидрофуранил, 

тетрахидропиразолил, тетрахидропиранил, 

пиперидинил, морфолинил, 

хексахидропиридазинил, 

хексахидропиримидинил, [1,3]диоксоланил, 

пиперазинил, фурил, тиенил, пиролил, 

имидазолил, пиразолил, оксазолил, 

изоксазолил, оксадиазолил, тиазолил, 

триазолил, тетразолил, пиридил, пиримидил, 

пирадизинил, индолил, изоиндолил, 

бензимидазолил, индазолил, кинолил, 1,3-

бензодиокосолил, бензотиофенил, 

бенозфуранил, имидазопиридил или 

фуро[3,2-b]пиридил, секој од којшто е 

несупституиран или моно- или 

дисупституиран со Hal, A, [C(R2)2]pOR2, 

[C(R2)2]pN(R2)2, [C(R2)2]pHet2, [C(R2)2]pAr2, 

NO2, CN, [C(R2)2]pCOOR2, 

[C(R2)2]pCON(R2)2, NR2COA, NR2SO2A, 

[C(R2)2]pSO2N(R2)2, S(O)nA, COHet3, 

O[C(R2)2]mN(R2)2,O[C(R2)2]pAr2, 

O[C(R2)2]pHet2, NHCOOA, NHCON(R2)2, 

CHO, COA, =S, =NR и/или =O,Cyc означува 

цикличен алкил со 3, 4, 5, 6 or 7 C-атоми, 

коишто можат да бидат несупституирани или 

моносупституирани со A, Hal, CN или Ar2 или 

Het2, 

Het2 означува пиролидинил, азетидинил, 

тетрахидроимидазолил, тетрахидрофуранил, 

тетрахидропиразолил, тетрахидропиранил, 

пиперидинил, морфолинил, 

хексахидропиридазинил, 

хексахидропиримидинил, [1,3]диоксоланил, 

пиперазинил, фурил, тиенил, пиролил, 

имидазолил,  пиразолил, оксазолил, 

isоксазолил, оксадиазолил, тиазолил, 

триазолил, тетразолил, пиридил, пиримидил, 

пирадизинил, индолил, изоиндолил, 

бензимидазолил, индазолил, кинолил, 1,3-

бензодиоксолил, 

бензотиофенил,бенозфуранил, 

имидазопиридил или[3,2-b]пиридил, секој од 

којшто е несупституиран или моно- или 

дисупституиран со Hal, A, [C(R2)2]pOR2, 

[C(R2)2]pN(R2)2, [C(R2)2]pHet3, 

[C(R2)2]pOHet3, [C(R2)2]pAr2, NO2, CN, 

[C(R2)2]pCOOR2, [C(R2)2]pCON(R2)2, 

NR2COA, NR2SO2A, [C(R2)2]pSO2N(R2)2, 

S(O)nA, COHet3, O[C(R2)2]mN(R2)2, 

O[C(R2)2]pAr2, O[C(R2)2]pHet3, NHCOOA, 

NHCON(R2)2, CHO, COA, =S, =NR и/или =O, 

Het3 означува дихидропиролил, 

пиролидинил, азетидинил, ексеатнил, 

тетрахидроимидазолил, дихидропиразолил, 

тетрахидропиразолил, тетрахидрофуранил, 

дихидропиридил, тетрахидропиридил, 

пиперидинил, морфолинил, 

хексахидропиридазинил, 

хексахидропиримидинил, [1,3]диоксоланил, 

тетрахидропиранил или пиперазинил, секој 

од којшто е несупституиран или моно- или 

дисупституиран со Hal, CN, OR2, COOR2, 

CON(R2)2, S(O)nA, S(O)nAr, COA, A и/или =O, 

A означува неразгранет или разгранет алкил 

со 1-10 C-атоми, кадешто еден или два не-

соседни CH- и/или CH2-групи можат да бидат 

заменети со N-, O- и/или S-атоми и кадешто 

1-7 H-атоми можат да бидат заменети со F 

или Cl, 

Hal означува F, Cl, Br или I, 

n означува 0, 1 или 2, 

m означува 1, 2 или 3, 

p означува 0, 1, 2, 3 или 4, 

 

под услов доколку, ако R1 е отсутен, тогаш Y 
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не е 4-флуорофенил, 3-бромофенил or 5-

хлоро-2-флуорофенил, и исклучувајќи  

терт-бутил 2-(4-оксо-3H-пироло[2,1-

f][1,2,4]триазин-2-ил)пиролидин-1-

карбоксилат и бенизил 2-(4-оксо-3H-

пироло[2,1-f][1,2,4]триазин-2-ил)пиролидин-1-

карбоксилат, 

 

и негови фармацевтски прифатливи солвати, 

соли, таутомери и стереоизомери, 

вклучувајќи нивни смеси во сите односи.има 

уште 12 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 223/08, A 61K 31/402, 31/4025, C 

07D 207/24, 207/26, 211/74, 211/76, 223/10, 

401/04, 401/06, 401/10, 403/04, 403/06, 403/10, 

403/14  

(11)  6913   (13) Т1 

(21)  2016/499   (22) 27/07/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  DE20121006884  04/04/2012  DE 

(96)  21/03/2013 EP13711291.8 

(97)  25/05/2016 EP2834221 

(73)  Merck Patent GmbH 

Frankfurter Strasse 250 

64293 Darmstadt, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ZENKE, Frank; HEINRICH, Timo; KRIER, 

Mireille; FRIESE-HAMIM, Manja and 

SEENISAMY, Jeyaprakashnarayanan 

(54)  ЦИКЛИЧНИ АМИДИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА МЕТАР-2 

(57)  1  Соединение од формулата I 

 

 кадешто 

R означува NR2R4, Alk, C(=CH2)[C(R4)2]nAr2, 

Het2, O[C(R4)2]nAr2 или OA,   

X означува CO или CH2,   

Y означува CO или CH2,   

R1 означува H, [C(R4)2]nAr1, (CH2)nHet, 

(CH2)nCyc, [C(R4)2]nCOOH, 

[C(R4)2]nCONHAr1, [C(R4)2]nCONH2, 

[C(R4)2]nNHA, [C(R4)2]nNA2, O[C(R4)2]nAr1, 

[C(R4)2]nИЛИ7, [C(R4)2]nCOO(CH2)nAr1, 

[C(R4)2]nCOOA, 

[C(R4)2]nCONH[C(R4)2]pCON(R4)2 или 

[C(R4)n]nCONHCR4-[(CH2)nN(R4)2]CON(R4)2,  

R2 означува H, [C(R4)2]nAr2, (CH2)nCOHet1, 

(CH2)nCOAr2, (CH2)mNA2 или (CH2)nHet,   

R3 означува OH или OCOA,   

R4 означува H или алкил којшто има 1, 2, 3 

или 4 C атоми,   

R2 и R4 заедно истотака означуваат алкилен 

којшто има 2, 3, 4 или 5 C атоми, кадешто a 

CH2 група може исто така да биде заменета 

со N(CH2)mOH или SO2  

R5, R6 секој, независно еден од друг, 

означуваат H, F или A,   

R5 и R6 заедно истотака означуваат алкилен 

којшто има 2, 3, 4 или 5 C атоми, кадешто a 

CH2 група може исто така да биде заменета 

со NCOA или O,   

R7 означува H или A,   

Ar1 означува фенил којшто е несупституиран 

или моно-, ди-, три-, тетра- или 

пентасупституиран со Hal, OH, OA, CONH2, 

CONHA, CONA2, NHSO2A, CONHCyc, 

NHSO2Cyc, CONHAr2, COHet1 и/или 

NASO2A, 

  Ar2 означува фенил којшто е 

несупституиран или моно-, ди-, три-, тетра- 

или пентасупституиран со Hal, A, CONH2 

и/или OAr3,   

Ar3 означува фенил којшто е несупституиран 

или моносупституиран со NH2,   

Het означува моно- или бицикличен заситен, 



 

 

76 | С т р а н а   П а т е н т и  

 

30 Април 2017 
 

Гласник Бр. 2/2017  

незаситен или ароматичен хетероцикл којшто 

има 1 до 4 N и/или O и/или S атоми коишто се 

несупституирани или моно-, ди- или 

триsсупституирани со Hal, A, OA, CN, NH2, 

NHA, NA2, NO2, CN, COOH, COOA, 

(CH2)nCONH2, (CH2)nCONHA, (CH2)nCONA2, 

NHCOA, COA, CHO, Het1, SO2A, SO2NH2, 

SO2NHA, SO2NA2, CONHNH2, CONHAr3, =O 

и/или Ar3,   

Het1 означува моноцикличен заситен 

хетероцикл којшто има 1 до 4 N и/или O и/или 

S атоми коишто се несупституирани или 

моно-, ди- или трисупституирани со =O и/или 

COOA,   

Het2 означува изоиндолил,   

A означува неразгранет или разгранет алкил 

којшто има 1-10 C атоми, кадешто 1-7 H 

атоми може да се замента со F, Cl, Br, OH, 

CHO, COA, COOA, CN, CONA2, CONHA и/или 

CONH2,   

и/или кадешто еден или два не-соседни CH 

и/или CH2 групи можат да бидат заменети со 

O, или Cyc,   

Alk означува алкенил којшто има 2, 3, 4, 5 или 

6 C атоми,   

Cyc означува цикличен алкил којшто има 3-7 

C атоми коишто се несупституиран или моно-, 

ди- или трисупституирани со NHCOA, NHSO2 

OH, OA, A, NH2, NHA, NA2, COOA, COOH 

и/или CONHA,   

Hal означува F, Cl, Br или I,   

m означува 1, 2, 3 или 4,   

n означува 0, 1, 2, 3 или 4,   

p означува 1, 2 или 3,  

 

и нивни фармацевтски употребливи соли, 

таутомери и стереоизомери, вклучително 

нивни смеси во сите односи, кадешто 

следниве соединенија се исклучени:  

 

метил 3-хидроксипиперидин-3-карбоксилат,   

1-терт-бутил3-метил 3-хидроксипиперидин-

1,3-дикарбоксилат,  

терт-бутил3-алил-3-хидроскипиролидин-1-

карбоксилат,  

терт-бутил3-алил-3-хидроксипиперидин-1-

карбоксилат.  

има уште 10 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 281/10, A 61K 31/554, A 61P 3/00, 

5/00, C 07D 417/06, C 07F 9/6541  

(11)  6914   (13) Т1 

(21)  2016/501   (22) 28/07/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US20100328212P  27/04/2010  US and 

US20100329225P  29/04/2010  US 

(96)  27/04/2011 EP11775513.2 

(97)  08/06/2016 EP2563122 

(73)  GlaxoSmithKline LLC 

Corporation Service Company 

2711 Centerville Road 

Suite 400 

Wilmington DE 19808, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  AQUINO, Christopher, Joseph; COLLINS, 

Jon, Loren; COWAN, David, John and WU, Yulin 

(54)  ХЕМИСКИ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение со формула I 

 

кадешто R1 е H, Cl, Br, N(CH3)2, или метокси; 

R2 е H или OH; 

секој R3 е независен C1-6 алкил; 

X е CH2, C(O), или CH=CH; 

Q е C0-6 алкил; 

R4 е NR5R5; кадешто еден R5 е H и другиот е 
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CH2CO2H, CH2SO3H, CH2CH2SO3H, или 

CH(R7)C0-1 алкилCO2H. 

R7 е C0-6 алкил CO2H, C0-6 алкилOH, C0-6 

алкилSO3H или C0-6 алкилPO3H2има уште 

19 патентни барања. 

 

 

(51)  B 01D 19/02, 19/00, B 29B 7/84, B 29C 

47/00  

(11)  6915   (13) Т1 

(21)  2016/502   (22) 28/07/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  DE20101039959  30/08/2010  DE 

(96)  29/08/2011 EP11754854.5 

(97)  04/05/2016 EP2611513 

(73)  Wobben Properties GmbH 

Borsigstrasse 26 

26607 Aurich, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KAMKE, Ingo 

(54)  УРЕД ЗА ФЛУИДНА 

ДЕГАСИФИКАЦИЈА И ПОСТАПКА ЗА 

ДЕГАСИФИКАЦИЈА НА ФЛУИДИ 

(57)  1  Уред за флуидна дегасификација на 

смоли кој се состои од елемент за 

снабдување на флуидот (12), елемент за 

празнење на флуидот (310) и за празненење 

на смолата, се карактеризира со тоа што има 

прва комора (150) во којашто се влева 

смолата преку елементот за снабдување  на 

смола (12) , а којшто има барем прв 

структурен елемент (100) којшто е 

конструиран како неткаен  материјал (штоф) 

за уништување на меурчињата во смолата и 

низ кој смолата се насочува помеѓу 

елементот за снабдување (12) и елементот 

за празнење (310), втора комора (106) 

којашто ја придружува првата комора (150)  а 

којашто има барем втор структурен елемент 

(180) којшто е конструиран како мрежа и 

преку чие посредство смолата се насочува, и 

трета комора (190) којашто ја придружува 

втората комора (160) и којашто има барем 

еден конвексен елемент (220) како профилен 

елемент (220)  и преку кого смолата тече 

меѓу елементот за снабдување (12) 

инелементот за празнење (310).има уште 5 

патентни барања. 

 

 

(51)  B 65D 41/10, 39/04, 47/06  

(11)  6916   (13) Т1 

(21)  2016/503   (22) 29/07/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  GB20090001185  26/01/2009  GB 

(96)  26/01/2010 EP13156256.3 
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(97)  18/05/2016 EP2597049 

(73)  EQUIPE MOULDINGS LIMITED 

3 High Street 

Larne 

County Antrim BT40 1JN, GB 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(72)  Mcdowell, Craig 

(54)  ЗАТВОРАЧ ЗА КОНТЕЈНЕР 

(57)  1  Затворач (310) за затворање на  отвор 

кој што претставува уста на еден контејнер, 

при што затворачот (310) се состои од општо 

дисковидно и рамно тело (312) и општо 

кружно сукниче (314) што има: (i) фиксиран 

раб (313) фиксиран за кружниот раб на 

телото; (ii) слободен кружен раб (313’); (iii) 

голем број зглобно закачени, оддалечени 

едни од други краци (316) поставени во 

близина на слободниот кружен раб и кои што 

може да функционираат помеѓу отворена 

по¬зиција и затворена позиција; и (iv) голем 

број прсти (318) распрснати со големиот број 

на краци (316); при што затворачот (310) е 

прилагоден така да најмалку еден дел од 

сукничето (314), за¬ед¬но со телото (312), 

формира запирач (36) кој што е обликуван и 

димензиониран така да ли-це¬то на 

затворачот на контејнерот  (310) може, кога е 

во употреба, да формира меѓусебен спој со 

внатрешната површина на устата на 

контејнерот,  што во отворената позиција 

краците (316) има¬ат заедничка граница во 

однос на сукничето (314), така што 

слободниот кружен раб (313’) е свртен со 

лицето спротивно на телото (312), а во 

затворената позиција, краците се свртени 

зна-чително паралелно со сукничето (314), 

при што секој крај е значително свртен кон 

телото (312). 

 

 

 

 

(51)  A 61K 31/554, A 61P 1/16  

(11)  6917   (13) Т1 

(21)  2016/505   (22) 29/07/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  SE20100051165  28/01/2011  SE and 

US20100410957P  08/11/2010  US 

(96)  08/11/2011 EP11840392.2 

(97)  11/05/2016 EP2637668 

(73)  Albireo AB 
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Arvid Wallgrens Backe 20 

413 46 Göteborg, SE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GILLBERG, Per-Göran; GRAFFNER, Hans 

and STARKE, Ingemar 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА IBAT ЗА ЛЕКУВАЊЕ 

НА ЗАБОЛУВАЊА НА ЦРН ДРОБ 

(57)  1  Соединение со формула II 

 

 

 

кадешто 

 

M е CH2 или NH; 

R1 е H или хидрокси; 

R2 е H, CH3, -CH2CH3, -CH2CH2CH3, -

CH2CH2CH2CH3, -CH(CH3)2, -CH2CH(CH3)2, 

-CH(CH3)CH2CH3, -CH2OH, -CH2OCH3, -

CH(OH)CH3, -CH2SCH3, или-CH2CH2SCH3; 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

за употреба во профилакса и/или лекување 

на заболување на црн дроб избрано од 

групата којашто се состои од Алагилеов 

синдром (АЛГС), прогресивна фамилијарна 

интрахепатска колестаза (ПФИК), примарна 

билијарна цироза (ПБК), примарен склерозен 

колангитис (ПСК) и пруритус на колестатично 

заболување на црн дроб.има уште 15 

патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/16, 31/4152, A 61P 25/00, C 07D 

231/22  

(11)  6918   (13) Т1 

(21)  2016/506   (22) 29/07/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EP20090382261  25/11/2009  -- and 

EP20100382025  04/02/2010  -- 

(96)  25/11/2010 EP10782303.1 

(97)  13/07/2016 EP2503993 

(73)  Laboratorios del Dr. Esteve, S.A. 

Avda Mare de Deu de Montserrat 221 

08041 Barcelona, ES 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CUBERES-ALTISENT, María Rosa; SOLÀ 

- CARANDELL, Lluis and GARCÍA - 

COUCEIRO, Urko 

(54)  ХЛОРОВОДОРОДНА СОЛ НА 4-[2-[[5-

МЕТИЛ-1-(2-НАФТАЛЕНИЛ)-1Н-ПИРАЗОЛ-3-

ИЛ]ОКСИ]ЕТИЛ]МОРФОЛИН 

(57)  1  Хлороводородна сол на 4-[2-[[5-

метил-1-(2-нафталенил)-1 H-пиразол-3-

ил]окси]етил]морфолин. има уште 5 патентни 

барања. 
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(51)  C 07D 401/14, A 61K 31/4184, 31/4188, A 61P 35/00, C 07D 403/04, 413/04, 471/04  

(11)  6919   (13) Т1 

(21)  2016/508   (22) 01/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  IN KO13062011  10/10/2011  IN 

(96)  09/10/2012 EP12783247.5 

(97)  18/05/2016 EP2766354 

(73)  Orion Corporation 

Orionintie 1 

02200 Espoo, FI 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  WOHLFAHRT, Gerd; LINNANEN, Tero; NANDURI, Srinivas; UJJINAMATADA, Ravi; 

RAJAGOPALAN, Srinivasan and MUKHERJEE, Subhendu 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИН КИНАЗА 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 39/00, 38/08, 38/16, A 61P 35/00  

(11)  6920   (13) Т1 

(21)  2016/509   (22) 01/08/2016 

(45) 30/04/2017 

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

13/10/2008  -- and US105928P  16/10/2008  US 

(96)  28/09/2009 EP09778750.1 

(97)  04/05/2016 EP2341927 

(73)  Immatics Biotechnologies GmbH 

72076 Tübingen, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  WEINSCHENK, Toni; SINGH, Harpreet; 

WALTER, Steffen; SCHOOR, Oliver; HILF, 

Norbert and TRAUTWEIN, Claudia 

(54)  Состав што содржи туморно 

асоцирани пептиди и вакцина за третман 

на глиобластом и други канцери 
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(57)  1  Пептид што се состои од секвенцата 

одбрана од групата SEQ ID No. 4 и SEQ ID 

No. 5.има уште 13 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/28, 31/4178, 31/4184, 31/4422  

(11)  6811   (13) Т1 

(21)  2016/510   (22) 03/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  DE102008059206  27/11/2008  DE 

(96)  19/11/2009 EP09755847.2 

(97)  04/05/2016 EP2370065 

(73)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10 

40789 Monheim, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  FUNKE, Adrian; KUHL, Alexander; 

BRENDEL, Erich; BRÖCKER, Frank; OHM, 

Andreas; KVESIC, Dennis and VOLKMER, 

Thomas 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКА ДОЗИРНА ФОРМА 

КОЈА СОДРЖИ НИФЕДИПИН ИЛИ 

НИЗОЛДИПИН И АНГИОТЕНЗИН-II 

АНТАГОНИСТ И/ИЛИ ДИУРЕТИК 

(57)  1  Фармацевтска дозирна форма што 

содржи активно соединение комбинација од 

нифедипин или низолдипин и барем еден 

ангиотензин II антагонист и/или барем еден 

диуретик, назначена со тоа, што јадрото е 
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систем за осмотско ослободување, назначена 

со тоа, што обвивката на системот за 

осмотско ослободување се состои од 

целулоза ацетат или мешавина од целулоза 

ацетат и полиетилен гликол и освен тоа 

назначена со тоа, што нифедипин или 

низолдипин е лоциран во јадрото и 

ангиотензин II антагонистот и/или диуретикот 

е лоциран во покривна обвивка околу јадрото 

и назначена со тоа, што покривната обвивка 

содржи барем еден филм-формирачки 

полимер погоден за брзото ослободување на 

активни соединенија, каде што филм-

формирачкиот полимер е делумно 

хидролизиран поливинил алкохол, и освен 

тоа назначена со тоа, што барем 85% од 

нифедипинот или низолдипинот (базирано на 

изјавената вкупна количина од соодветното 

активно соединение) се ослободуваат за 

период од 24 часа, 5 до 17% од нифедипинот 

или низолдипинот се ослободуваат за 4 часа 

и 43 до 80% од нифедипинот или 

низолдипинот се ослободуваат за 12 часа 

според USP методата на ослободување 

употребувајќи апарат 2 (лопатка) и барем 

60% од ангиотензин II антагонистот и/или 

диуретикот (базирано на изјавената вкупна 

количина од соодветното активно 

соединение) се ослободуваат за 30 минути 

според USP методата на ослободување 

употребувајќи апарат 2 (лопатка) на 75 

револуции по минута во 900 ml од погоден 

медиум. има уште 25 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 39/00, 39/39, 47/36, 47/48, C 07K 

14/47  

(11)  6812   (13) Т1 

(21)  2016/511   (22) 03/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  GB0801424  25/01/2008  GB; GB0802405  

08/02/2008  GB and GR20080100151  

29/02/2008  GR 

(96)  22/01/2009 EP09703874.9 

(97)  04/05/2016 EP2240200 

(73)  Vianex S.A. 

Tatoiou Street 

18th Kilometre Athens-Lamia National Road 

146 71 Nea Erythrea, GR 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  MATSOUKAS, John; TSELIOS, Theodore; 

APOSTOLOPOULOS, Vasso; TSEVELEKI, 

Vivian; KATSARA, Maria and PROBERT, Lesley 

(54)  ТЕРАПЕВТСКИ МАНАН ПОВРЗАН 

МИЛЕИН ОСНОВЕН ПРОТЕИН ПЕПТИД 

MBP83-99 

(57)  1  Коњугат што содржи:  

(i) манан; и 

(ii) барем еден епитоп што содржи пептид кој 

е MBP83-99, во линеарна форма; 

назначен со тоа, што наведениот епитоп е 

поврзан за манан преку [(Lys-Gly)n] мост, 

каде што n е цел број од 1 до 10.има уште 12 

патентни барања. 
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(51)  G 01N 33/569, C 12N 7/02  

(11)  6813   (13) Т1 

(21)  2016/512   (22) 04/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US20050670892P  13/04/2005  US 

(96)  13/04/2006 EP06750177.5 

(97)  08/06/2016 EP1869471 

(73)  Merial, Inc. 

3239 Satellite Boulevard 

Bldg. 500 

Duluth, GA 30096, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ALLIBERT, Patrice; CUPILLARD, Lionel 

Pierre and REYES, Jean 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

СВИНСКИ ЦИРКОВИРУС 

(57)  1  Постапка за производство на 

цирковирус, којашто содржи:  

 

сеење на култура на клетка домаќин си 

култура за сеење од цирковирус;  

инкубирање на културата на клетката 

домаќин во отсуство на серум од фетус на 

теле; 

следење (i) на отпорноста на клетката 

домаќин, и (ii) ORF1 и ORF2 изразување на 

клетката домаќин; и 

собирање на принос од цирковирусот од 

културата на клетката домаќин кога ORF2 

изразувањето е приближно исто во не-

истородните клетки и 

истородните клетки од култрата на клетката 

домаќин; 

и кадешто цирковирусот е PCV2. има уште 4 

патентни барања. 
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(51)  C 07K 16/24, A 61K 39/395, A 61P 35/00, 

37/06, C 12N 15/13  

(11)  6922   (13) Т1 

(21)  2016/513   (22) 04/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  GB20060020729  18/10/2006  GB 

(96)  18/10/2007 EP07824232.8 

(97)  08/06/2016 EP2076539 

(73)  UCB Biopharma SPRL 

Allée de la Recherche 60 

1070 Brussels, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  POPPLEWELL, Andrew George; ADAMS, 

Ralph and RAPECKI, Stephen Edward 

(54)  МОЛЕКУЛИ НА АНТИТЕЛО КОЕШТО 

ВРЗУВА IL-17A И IL-17F 

(57)  1  Неутрализирачко антитело коешто 

врзува човечки IL-17A и човечки IL-17F, 

содржи тежок ланец и лесен ланец кадешто 

варијабилниот домен на тешкиот ланец ја 

содржи секвенцата дадена во SEQ ID NO:9 и 

варијабилниот домен на лесниот ланец ја 

содржи секвенцата дадена во SEQ ID NO:7 

или секвенца во најмалку 95% идентичност и 

кадешто антителото има афинитет за IL-17A 

поголем од 20pM и афинитет за IL-17F 

поголем од 2nM. има уште 16 патентни 

барања. 
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(51)  C 07K 14/745, C 12N 9/64  

(11)  6814   (13) Т1 

(21)  2016/514   (22) 05/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US20060785421P  24/03/2006  US 

(96)  23/03/2007 EP07753848.6 

(97)  11/05/2016 EP2004683 

(73)  Biogen Hemophilia Inc. 

250 Binney Street Cambridge MA 02142, US 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(72)  PETERS, Robert, T. and BITONTI, Alan 

(54)  PC5 КАКО ЕНЗИМ ЗА ОБРАБОТКА НА 

ФАКТОР IX ПРОПЕПТИД 

(57)  1  Еукариотска клетка која што содржи 

прв полинуклеотид кој што шифрира еден 

пропро¬те¬ин од Фактор IX (proFIX) или 

фузиски протеин од тоа, и втор 

полинуклеотид кој што шифрира еден 

функционален субтилизин на цицач / слична 

на Kex2p протеин конвертаза РС5. има уште 

21 патентни барања. 
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(51)  A 41B 11/00, 11/02, A 41D 13/06  

(11)  6815   (13) Т1 

(21)  2016/515   (22) 05/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  DE20112051102U  25/08/2011  DE 

(96)  25/08/2012 EP12762549.9 

(97)  25/05/2016 EP2747589 

(73)  X-Technology Swiss GmbH 

Samstagernstrasse 45 8832 Wollerau, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LAMBERTZ, Bodo 

(54)  ЧОРАП 

(57)  1  Чорап, особено спортски чорап, 

којшто има посебен предел за стапало (10), 

којшто содржи регија за прстите на ногата (1), 

топчеста регија (2) и регија на петицата (3), 

при што регијата на прстите на ногата (10) 

поседува постава што води кон петицата (4) и 

постава, која води кон топчестата регија 5), 

којашто е поставена суштински паралелно на 

овалната линија (6) на стапалото, се 

карактеризира со тоа што поставата којашто 

води кон петицата (4) има прекини (9) во 

регијата на надолжниот лак (8), каде што 

зајакнувањата на материјалот поставени во 

регијата на прекини (9) се оформени во вид 

на патеки во облик на зраци низ прекините 

(9), од границата на надолжниот лак (8) до 

периферијата на регијата на стапалото (7) 

сместена отспротива.  

има уште 11 патентни барања. 
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(51)  A 61K 39/395, A 61P 25/00  

(11)  6816   (13) Т1 

(21)  2016/516   (22) 05/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US201161504737P  06/07/2011  US 

(96)  05/07/2012 EP12758888.7 

(97)  15/06/2016 EP2729173 

(73)  Sykehuset Sorlandet HF 

Postboks 416 

4604 Kristiansand, NO 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KERSTEN, Christian; CAMERON, Marte, 

Gronlie and MJALAND, Svein 

(54)  EGFR ТАРГЕТИРАНА ТЕРАПИЈА 

(57)  1  Инхибитор на EGFR за употреба при 

лекување на невропатска болка.    

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  A 61K 39/395, 39/00, 45/06, C 07K 16/32  

(11)  6817   (13) Т1 

(21)  2016/517   (22) 08/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US20080041649P  02/04/2008  US 

(96)  25/03/2009 EP09727180.3 

(97)  25/05/2016 EP2247304 

(73)  MacroGenics, Inc. 

9704 Medical Center Drive 

Rockville, MD 20850, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  JOHNSON, Leslie, S.; HUANG, Ling; 

TUAILLON, Nadine and BONVINI, Ezio 

(54)  HER2/НОВИ-СПЕЦИФИЧНИ АНТИТЕЛА 

И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Антитело способно за специфично 

врзување за HER2/ново коешто содржи: 

 

(A) прв полипептид којшто содржи химеричен 

4D5 имуноглобулински лесно ланчан 

варијабилен домен којшто содржи амино 

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 4; и 

(Б) втор полипептид којшто содржи варијанта 

4D5 имуноглобулински теќок ланец којшто 

содржи амино киселинска секвенца одбрана 

од група којашто се состои од SEQ ID NO: 9, 

SEQ ID NO: 11, и SEQ ID NO: 13. 

има уште 10 патентни барања. 
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(51)  C 07D 213/82, A 61K 31/4427, 31/497, A 

61P 35/00, C 07D 213/85, 241/28, 401/12, 

401/14, 403/12, 403/14, 409/14, 417/14, 471/04, 

473/34, 487/04, 498/04  

(11)  6818   (13) Т1 

(21)  2016/518   (22) 09/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US20090249095P  06/10/2009  US 

(96)  05/10/2010 EP10822550.9 

(97)  11/05/2016 EP2485731 

(73)  Millennium Pharmaceuticals, Inc. and 

Sunesis Pharmaceuticals, Inc. 

40 Landsdowne Street 

Cambridge, MA 02139, US and 395 Oyster 

Point Blvd., Suite 400 

South San Francisco, CA 94080, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  LEE, Wen-Cherng; KUMARAVEL, 

Gnanasambandam; WANG, Deping; THOMAS, 

Jermaine; ARNDT, Joseph; CHAN, Timothy; 

GUCKIAN, Kevin; LIN, Edward, Yin-shiang; 

SCOTT, Daniel; SUN, Lihong; VAN VLOTEN, 

Kurt; ZHANG, Lei and ERLANSON, Daniel 

(54)  ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА 

КОРИСНИ КАКО PDK1 ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со една од формулите II, 

III, IV, или V: 



 

 

90 | С т р а н а   П а т е н т и  

 

30 Април 2017 
 

Гласник Бр. 2/2017  

 

 

 

или фармацевтски прифатлива сол од тоа, 

назначенo со тоа што: 

е единечна или двојна врска; 

R1 е водород или незадолжително заменет 

C1-6 алифатик; 

-L2-A1-L1- е -OCH2CH2-, -CH=CHCH2-, или -C 

C-CH2-; или 

-L2-A1-L1- е незадолжително заменет -O-C2 

алкилен, C3 алкенилен, или C3 алкинилен; 

или 

-L2-A1-L1- е едно од следните: 

назначено со тоа што 

Прстенот B е 5-член хетероарил прстен кој 

што има 1-3 хетероароми селектирани од 

азот, кислород, и сулфур, 

и Прстенот C е 6-член хетероарил прстен кој 

што има 1-3 азоти; или 

-L2-A1-L1- е едно од следните: 

или 

--L2-A1-L1- е незадолжително заменет со 1-4 

Rx групи и е едно од следните:

 

 

Назначено со тоа што секој R° е независно 

водород, C1-6 алифатик, -CH2Ph, -O(CH2)0-

1Ph, или 5-6-член заситен, делумно 

незаситен, или арил прстен кој што има 0-4 

хетероароми независно се¬лектирани од 

азот, кислород, и сулфур, или, покрај 

дефиницијата погоре, две независ¬ни појави 

на R°, земени заедно со нивниот 

интервенирачки атом(и), формираат 3-12-

член заситен, делумно незаситен, или арил 

моно- или бицикличен прстен кој што има 0-4 

хе¬тероароми независно селектирани од 

азот, кислород, и сулфур; 

Прстенот A2 е 3-7 член заситен или делумно 

незаситен моноцикличен карбоцикличен 

пр¬¬стен, 7-10 член заситен или делумно 

незаситен бицикличен карбоцикличен прстен, 

4-7 член заситен или делумно незаситен 

моноцикличен хетероцикличен прстен кој што 

има 1-2 хетероароми независно селектирани 
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од азот, кислород, или сулфур, 7-10 член 

заситен или делумно незаситен бицикличен 

хетероцикличен прстен кој што има 1-3 

хетероароми независно селектирани од азот, 

кислород, или сулфур, фенил прстен, 8-10 

член бицикличен арил прстен, 5-6 член 

моноцикличен хетероарил прстен кој што има 

1-3 хетероароми независно селектирани од 

азот, кислород, или сулфур, 8-10 член 

бицик¬личен хетероарил прстен кој што има 

1-4 хетероароми независно селектирани од 

азот, кислород, или сулфур, или 10-16 член 

заситен, делумно незаситен, или ароматичен 

три¬цикличен прстен кој што има 0-4 

хетероароми независно селектирани од азот, 

кисло¬род, или сулфур, при што Прстенот A2 

е незадолжително заменет со 1-4 Rx групи; 

секој Rx е независно -R, незадолжително 

заменет алкилиденил, оксо, -хало, -NO2, -CN, 

-OR, SR, -N(R’)2, -C(O)R, -CO2R, -C(O)C(O)R, 

-C(O)CH2C(O)R, -S(O)R, -S(O)2R, -C(O)N(R’)2, 

-S(O)2N(R’)2, -OC(O)R, -N(R’)C(O)R, -

N(R’)N(R’)2, -N(R’)OR, -N(R’)C(=NR’)N(R’)2, -

C(=NR’)N(R’)2, -C=NOR, -N(R’)C(O)N(R’)2, -

N(R’)S(O)2N(R’)2, -N(R’)S(O)2R, или -

OC(O)N(R’)2; 

секој R е независно водород или 

незадолжително заменета група селектирана 

од C1-6 али¬фатик, 3-7 член заситен или 

делумно незаситен моноцикличен 

карбоцикличен прс¬тен, 7-10 член заситен 

или делумно незаситен бицикличен 

карбоцикличен прстен, 4-7 член заситен или 

делумно незаситен моноцикличен 

хетероцикличен прстен кој што има 1-2 

хетероароми независно селектирани од азот, 

кислород, или сулфур, 7-10 член заси¬тен 

или делумно незаситен бицикличен 

хетероцикличен прстен кој што има 1-3 

хетеро¬ароми независно селектирани од 

азот, кислород, или сулфур, фенил прстенот, 

8-10 член бицикличен арил прстен, 5-6 член 

хетероарил прстен кој што има 1-3 

хетероароми неза¬висно селектирани од 

азот, кислород, или сулфур, или 8-10 член 

бицикличен хетероарил 

прстен кој што има 1-4 хетероароми 

независно селектирани од азот, кислород, 

или сулфур; 

секој R’ е независно -R, или две R’ групи на 

истиот азот се земени заедно со нивните 

ин¬тервенирачки атоми за да формираат 

незадолжително заменет 5-8 член заситен, 

делум¬но незаситен, или ароматичен прстен 

кој што има 1-4 хетероароми независно 

селекти¬ра¬ни од азот, кислород, или 

сулфур; 

L3 е ковалентна врска или незадолжително 

заменет метилен; 

Прстенот A3 е незадолжително заменет 

фенил или незадолжително заменет 

пиридинил прстен; 

секој од R3, R4, и R5 е независно -R, -хало, -

NO2, -CN, -OR, -SR, -N(R’)2, -C(O)R,-CO2R, -

C(O)C(O)R, -C(O)CH2C(O)R, -S(O)R, -S(O)2R, 

-C(O)N(R’)2, -S(O)2N(R’)2, -OC(O)R, -

N(R’)C(O)R, -N(R’)N(R’)2, -N(R’)OR, -

N(R’)C(=NR’)N(R’)2, -C(=NR’)N(R’)2, -C=NOR, -

N(R’)C(O)N(R’)2, -N(R’)S(O)2N(R’)2, -

N(R’)S(O)2R, или -OC(O)N(R’)2; или: 

R3 и R4 или R4 и R5 се земени заедно со 

нивните интервенирачки атоми за да 

формираат незадолжително заменет 

фузиониран прстен селектиран од 4-7 член 

делумно незаси¬тен карбоцикличен прстен, 

фенил, 5-6 член делумно незаситен 

хетероцикличен прстен кој што има 1-3 

хетероароми независно селектирани од азот, 

кислород, или сулфур, или 5-6 член 

хетероарил прстен кој што има 1-3 

хетероароми независно селектирани од азот, 

ки¬слород, или сулфур; 

секој R6 е независно -R, -C(O)R, -CO2R, -

C(O)C(O)R, -C(O)CH2C(O)R, -S(O)R,-S(O)2R, -

C(O)N(R’)2, или-S(O)2N(R’)2; или: 

R3 и R6 се земени заедно со нивните 
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интервенирачки атоми за да формираат 

незадол¬жи¬телно заменет фузиониран 

прстен селектиран од 5-6 член заситен или 

делумно незаси¬тен хетероцикличен прстен 

кој што има 1-3 хетероароми независно 

селектирани од азот, кислород, или сулфур, 

или 5-6 член хетероарил прстен кој што има 

1-3 хетероароми не-зависно селектирани од 

азот, кислород, или сулфур. 

има уште 17 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61Q 7/00, A 61K 8/02, 8/64, A 61Q 

19/08, 19/10  

(11)  6819   (13) Т1 

(21)  2016/519   (22) 09/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  IT2008MI01877  23/10/2008  IT 

(96)  22/10/2009 EP12161209.7 

(97)  08/06/2016 EP2510980 

(73)  De Carli, Edda 

Via Calatafimi, 19 

37069 Villafranca di Verona (VR), IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  De Carli, Edda and Brunetta, Fabio 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДЕРМОКОЗМЕТИЧКИ 

ТРЕТМАН НА КОЖА СО НАНЕСУВАЊЕ НА 

СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ NGF 

(57)  1  Постапка за не-терапевтски, 

дермокозметички третман на кожа, којашто 

содржи чекори на: 

 

- обезбедување состав којшто содржи 

козметички ефективна количина на NGF од 

10-8% до 5% од тежината на вкупната тежина 

на составот; 

- нанесување на споменатиот состав на 

површини на кожата коишто имаат потреба 

од козметички третман, доведувајќи до 

апсорпција на NGF во кожата со нанесување 

на средства погодни за фаворизирана 

пенетрација на NGF во кожата, одбрана од 

група којашто содржи алатки погодни за 

доведување до скарификација на 

епидермисот, којшто се нанесени пред 

нанесување на споменатиот состав, и игли за 

тетовирање или машинска игла за 

тетовирање. има уште 4 патентни барања. 
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(51)  C 09D 121/02, 1/00, E 04C 2/00  

(11)  6820   (13) Т1 

(21)  2016/520   (22) 09/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US20080107396  22/04/2008  US 

(96)  26/03/2009 EP09763017.2 

(97)  08/06/2016 EP2297257 

(73)  Knauf Gips KG 

Am Bahnhof 7 

97346 Iphofen, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  YEUNG, Lee, K.; GRUSSING, Jeffrey, F. 

and BOROVKA, Christopher, J. 

(54)  ГРАДЕЖНИ ПЛОЧИ СО ПРЕМАЗ И 

ПРОИЗВОДИ КОИ ШТО СОДРЖАТ 

ПОЛУХЛОРИД НА КАЛЦИУМСУЛФАТ  

(57)  1  Постапка на завршна обработка на 

внатрешниот ѕид, кој што опфаќа:  

приготвување на подлогите на плочите кои 

опфаќаат гипс, цемент или нивна 

комбинација, при што спомнтата подлога има 

површина; 

нанесување на премаз на подлогата, при што 

спомнатиот премаз содржи 10-40 мас.% на 

латекс везивна емулзија, 30-80 мас.% на 

полухидрат на  калцијумсулфат, 0,1-2 мас.% 

на инхибиторно средство за слегнување, 

0,05-2% на  полимер кој што има молекулска 

маса помала од  6.000 Далтони и 10-40 мас.% 

на вода.има уште 9 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 473/34, A 61K 31/522, A 61P 29/00, 

35/00, 37/06, 43/00, 7/02  

(11)  6822   (13) Т1 

(21)  2016/522   (22) 10/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  JP2010123727  31/05/2010  JP 

(96)  30/05/2011 EP11789754.6 

(97)  20/07/2016 EP2578585 

(73)  ONO Pharmaceutical Co., Ltd. 

Osaka-shi, Osaka 541-8526, JP 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  YAMAMOTO, Shingo and YOSHIZAWA, 

Toshio 

(54)  ПУРИНСКИ ДЕРИВАТ КАКО БТК 

КИНАЗА ИНХИБИТОР 

(57)  1  6-амино-9-[(3R)-1-(2-бутиноил)-3-

пиролидинил]-7-(4-феноксифенил)-7,9-

дихидро-8H-пурин-8-еден, или негова сол.  

има уште 1 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61F 2/91  

(11)  6823   (13) Т1 

(21)  2016/523   (22) 10/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US201113015474  27/01/2011  US; 

US201113015488  27/01/2011  US; US299968P  

30/01/2010  US; US385891P  23/09/2010  US; 

US385895P  23/09/2010  US and US385902P  

23/09/2010  US 

(96)  28/01/2011 EP14162762.0 

(97)  22/06/2016 EP2752172 

(73)  Abbott Cardiovascular Systems Inc. 

Santa Clara, California 95054, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  Trollsas, Mikael O.; Ngo, Michael Huy; 

Anukhin, Boris; Nikanorov, Alexander; Hossainy, 

Syed Faiyaz Ahmed; Papp, John E.; 

Jayasinghe, Dudley and Solter, Zella 

(54)  ЗДРОБЕНИ ОБНОВЛИВИ ПОЛИМЕРНИ 

СТЕНТОВИ 
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(57)  1  Имплантиран медицински уред кој 

опфаќа:  

 

балон проширлива потпора (200; 300), 

потпората има надолжна оска (A-A), 

сет од надолжно распоредени прстени (212, 

212a, 212б, 212в, 212г; 312, 312a, 312б, 312в, 

312г)    формирани од потпорници (230; 330) 

поврзани во круни (207, 209, 210; 307, 309, 

310), потпорници конфигуриран да се 

свиткуваат кон и се одвиваат далеку едни од 

други на круни, 

сетот на надолжно распоредени прстени 

вклучува проксимален краен прстен (212г; 

312г), дистален краен прстен спротивно на 

проксималниот краен прстен, и внатрешни 

прстени (212a, 212б, 212в; 312a, 312б, 312в) 

меѓу крајните прстени, пришто секој прстен е 

поврзан со соседниот со врска (234; 234a, 

234б, 234в, 234г; 237; 334; 334a, 334б, 334в, 

334г) кои се протегаат паралелно на 

надолжната оска (A-A), и 

и се карактеризира по тоа што 

барем една од врските на потпората содржи 

маркер структура за одржување на еден пар 

на маркери (500), и маркер структура 

вклучува еден пар на депоа (502a, 502б) 

пришто маркерите се поставени, депоата се 

стават рамнински по вертикалната оска (B-B) 

нормално на надолжната оска (A-A); и 

пришто сетот прстени вклучува минимум 

свиткан дијаметар, така што на минимално 

свитканиот дијаметар, еден пар на прстени, 

меѓу кои се наоѓа маркер структурата, немаат 

контакт со маркер структурата.има уште 4 

патентни барања. 

 

 

(51)  F 01N 3/20, 3/08  

(11)  6824   (13) Т1 

(21)  2016/525   (22) 10/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(96)  13/09/2010 EP10009478.8 

(97)  18/05/2016 EP2428659 

(73)  Umicore AG & Co. KG 

Rodenbacher Chaussee 4 

63457 Hanau-Wolfgang, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Spurk, Paul, Dr.; Söger, Nicola, Dr.; Müller, 

Elena, Dr. and Malmberg, Stephan, Dipl.-Ing. 
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(54)  КАТАЛИТИЧКИ КОНВЕРТОР ЗА 

ОТСТРАНУВАЊЕ АЗОТНИ ОКСИДИ ОД 

ИЗДУВНИТЕ ГАСОВИ ОД ДИЗЕЛ МОТОРИ 

(57)  1  Каталитички конвертор за 

отстранување азотни оксиди од издувните 

гасови од дизел мотори, направен од 

потпорен труп со должина L и каталитички 

активна облога којашто се состои од една 

или повеќе материјални зони коишто 

содржат: 

 

• зеолит или соединение слично на 

зеолит коешто содржи 1 - 10 wt. % бакар во 

однос на вкупната тежина на зеолитот или 

соединение слично на зеолит, при што 

зеолитот или соединението слично на зеолит 

се избираат од групата којашто се состои од 

хабазит, SAPO-34, ALPO-34 и зеолит β; и 

• најмалку едно соединение коешто се 

избира од група што се состои од бариум 

оксид, бариум хидроксид, бариум карбонат, 

стронциум оксид, стронциум хидроксид, 

стронциум карбонат, празеодиум оксид, 

лантан оксид, магнезиум оксид, мешан оксид 

на магнезиум/алуминиум, оксид на алкален 

метал, хидроксид на алкален метал, карбонат 

на алкален метал и нивни смеси.има уште 14 

патентни барања. 

 

 

(51)  G 01N 33/564, A 61K 38/17, 9/127, A 61P 

37/06  

(11)  6825   (13) Т1 

(21)  2016/527   (22) 11/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EP20100290188  08/04/2010  -- and 

US20100346617P  20/05/2010  US 

(96)  06/04/2011 EP11717774.1 

(97)  08/06/2016 EP2555790 

(73)  Beta Innov 

49 rue Rouelle 

75015 Paris, FR 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 
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(72)  MERSEL, Marcel and RAKOTOARIVELO, 

Clovis 

(54)  ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА ß2-

МИКРОГЛОБУЛИН ПРОТЕИНОТ 

(57)  1  Фармацевтски производ, што се 

карактеризира со тоа што се состои од  ß2-

микроглобулин или од функционална 

варијанта на тој протеин кој што претставува 

најмалку 70% идентичност со човечкиот ß2-

микроглобулин протеин, како активна 

состојка, во еден фармацевтски при¬фат¬лив 

преносител, при што споменатиот 

фармацевтски прифатлив преносител е 

липозом.  има уште 20 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 405/06, A 61K 31/4025, A 61P 

35/00  

(11)  6826   (13) Т1 

(21)  2016/528   (22) 11/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US264748P  27/11/2009  US 

(96)  24/11/2010 EP14164650.5 

(97)  18/05/2016 EP2796457 

(73)  Genzyme Corporation 

500 Kendall Street 

Cambridge, MA 02142, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Liu, Hanlan; Willis, Chris; Bhardwaj, Renu; 

Copeland, Diane, P.; Harianawala, Abizer; Skell, 

Jeffrey; Marshall, John; Kochling, Jianmei; 

Palace, Gerard; Peterschmitt, Judith; Siegel, 

Craig and Cheng, Seng 

(54)  GENZ 112638 ЗА ТРЕТИРАЊЕ ГОШЕ 

ИЛИ ФАБРИ БОЛЕСТ ВО КОМБИНАЦИОНА 

ТЕРАПИЈА 

(57)  1  Прв терапевтски агенс претставен со 

следнава структурна формула: 

  

 

 

 или негова фармацевтски 

прифатлива сол, за употреба во третманот 
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на Гоше болест, 

назначен со тоа, што наведениот третман 

опфаќа администрирање ефективна 

количина од првиот терапевтски агенс во 

комбинација со ефективна количина од втор 

терапевтски агенс што е ефективна за 

третирање Гоше болест.има уште 18 

патентни барања. 

 

 

(51)  C 04B 35/195, 111/00, 35/478, 35/565, 

38/00, F 01N 3/022  

(11)  6827   (13) Т1 

(21)  2016/530   (22) 11/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(96)  04/11/2008 EP11000800.0 

(97)  18/05/2016 EP2319606 

(73)  UMICORE AG & CO. KG 

Rodenbacher Chaussee 4 

63457 Hanau-Wolfgang, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Dornhaus, Franz, Dr.; Frantz, Stéphanie 

Dr. and Jeske, Gerald, Dr. 

(54)  ФИЛТЕР ЗА ПАРТИКУЛАРНИ 

ЧЕСТИЧКИ ЗА ДИЗЕЛ МОТОР СО 

ПОДОБРЕНИ СВОЈСТВА НА ПОВРАТЕН 

ПРИТИСОК 

(57)  1  Метод за производство на филтер за 

партикуларни честички за дизел мотор што 

содржи керамички супстрат на филтер со 

проток низ ѕидовите и облога од огноотпорен 

материјал нанесена на влезните канали, 

поставена така што ги затвора порите на 

ѕидот што ги поврзува влезните и излезните 

канали за честичките на саѓи на влезната 

страна, без да се блокира преминот на 

издувните гасни компоненти којшто ги содржи 

следниве чекори на метод: 

 

 a. Дисперзирање оксид во количество 

вода којашто е најмалку двапати поголема од 

волуменот на порите на оксидот; 

 б. Мелење на водената суспензија 

добиена во чекор а. додека честичките на 

оксидот не добијат големина за пренесување 

соодветна на големината на порите за 

пренесување во ѕидот на супстратот на 

филтер со проток низ ѕидови; 

 в. Пумпање на добиената суспензија 

во влезните канали на супстратот на филтер 

со проток низ ѕидови до целосно 

исполнување на каналите со суспензија; 

 г. Вшмукување на бистрата течност 

од суспензијата од супстратот на филтер со 

проток низ ѕидови, при што треба да се 

избере таква сила на вшмукување што на 

крајот од постапката, во влезниот канал ќе 

остане претходно утврдено количество талог; 

 д. Сушење на супстратот на филтер 

со проток низ ѕидови од чекор г. со проток на 

топол воздух на температура од 80-180 °C; 

 ѓ. Калцинирање на филтерот со 

проток низ ѕидовите на носечкото тело од 
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чекор д. на температура од 250-600 °C.има уште 10 патентни барања. 

 

 

(51)  B 29K 101/00, B 29C 49/02, B 29D 22/00, 

B 65D 6/10, 6/34, 8/00, 83/38, 83/42, 83/62, 

83/64  

(11)  6828   (13) Т1 

(21)  2016/531   (22) 11/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  BE20110000705  05/12/2011  BE and 

BE20120000681  10/10/2012  BE 

(96)  05/12/2012 EP12850745.6 

(97)  18/05/2016 EP2791030 

(73)  Resilux 

Damstraat 4 

9230 Wetteren, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DIERICKX, William and DE CUYPER, Dirk 

(54)  ПЛАСТИЧЕН КОНТЕЈНЕР ЗА 

ПАКУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ЗА ПОЛНЕЊЕ 

ПОД ПРИТИСОК И ПОСТАПКА ЗА НИВНО 

ПРОИЗВОДСТВО 

(57)  1  Постапка за производство на 

контејнер (1) односно контејнер за пакување 

под притисок, споменатиот контејнер е 

контејнер за пакување под притисок на 

производ за континуирано полнење,  

вклулувајќи (полу-) течни флуиди, особено 

производи за дисконтинуирано полнење како 

што е пена, пасти, крема, или прашаци, 

којшто содржи делот на вратот (23), со отвор 

за истурање (24) на својата горна страна, 

соседeн дел за заштита (22) кои го 

формираат телото на садот, и долен дел (21) 

од контејнерот, кој во суштина е составен од 

пластичен полимер , што може да се затвори 

на наведениот горен дел со затворач (5), при 

што долниот дел (21) којшто е поставен 
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спротивно на горниот дел е затворен од 

страна на одделно додадено дно (21) 

прикачено на споменатото тело (22) со 

помош на зглоб (13), и споменатото тело (22) 

е обезбеден со опрема за зајакнување (30), 

споменатото тело на контејнерот има профил 

со надолжната оска (l), кој е прв формиран со 

сечење на овој член да се формира 

цилиндричниот елемент со бараната 

надолжна димензија и кадешто уредот за 

притисок е поставен тука да го притиска 

контејнерот (1) со производот за полнење, 

односно до притисок p1 особено во опсег од 

една атмосфера до околу. 100 бари, и 

повеќе, со додавање на гас, особено кога 

контејнерот (1) е формиран со помош на 

телото на садот формирано преку постапка 

на истиснување, поконкретно, кога главата на 

контејнерот или телото на горниот дел е 

затворено со капак (5), дури и поконкретно, 

кога овој капак е вентил за дозирање (17), 

завртка или друг вид на затворач, се 

карактеризира со тоа што во што во првиот 

чекор (A), предобликот се истсинува како 

полу-готов производ во калап, кадешто 

пластичните гранули се сушат, топат во 

истиснувачот, а потоа поставуват во калапот; 

во следниот чекор (б), споменатиот 

полупроизвод се издувува во калап за 

дување во форма на шише, особено во вид 

на цевка, како понатамошна меѓупроизвод; и 

во дополнителниот следен чекор (в) дното на 

споменатиот дополнителен меѓупроизвод се 

сече на определена должина, при што 

одделно додадената база за инјектирање во 

капал е инкорпорирана во споменатиот 

дополнителен меѓупроизвод (3).  

има уште 8 патентни барања. 
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(51)  C 12N 11/08, B 29B 17/00, B 29C 43/00, 

49/00  

(11)  6829   (13) Т1 

(21)  2016/532   (22) 12/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  BE20040000431  18/05/2016  BE 

(96)  02/09/2005 EP05783354.3 

(97)  18/05/2016 EP1784484 

(73)  RESILUX 

Damstraat 4 

B-9230 Wetteren, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DIERICKX, William; DE CUYPER, Dirk; 

DIERICKX, Yvan; MERTENS, Dirk; MERTENS, 

Johan and BELADJAL, Lynda 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ХИДРОФОБНИ ПОЛИМЕРИ 

(57)  1  Постапка за добивање на хидрофобни 

полимери со инкорпорирање на жива 

материја, кадешто 

- одбран е полимер, 

- збирот на организми е одбран од клетки, 

живи организми и/или клеточни производи, 

- агрегатитете се формираат со вградување 

на споменатите клеточни живи организми 

и/или клеточни производи во споменатите 

полимери што резултира со формирање на 

таканаречен полимер-био агрегат, се 

карактеризира што имаплантацијата се 

одвива во оперативен температуран опсег 

земен од температурен интервал кадешто 

долната граница е поставена во основа на 

100°C под суштински стандардни услови на 

притисок, во основа една атмосфера, 

кадешто споменатите клетки и/или клеточни 

производи и/или живи организми се одбрани 

од редот на категоријата на таканаречени 

цисти и/или во фаза на неактивен или заспан 

стадиум.има уште 19 патентни барања. 

 

 

(51)  B 65D 19/24  

(11)  6830   (13) Т1 

(21)  2016/533   (22) 12/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(96)  11/04/2014 EP14164381.7 

(97)  25/05/2016 EP2930121 

(73)  Cabka GmbH & Co. KG 

Anne-Frank-Strasse 1 

07806 Weira, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Metzler, Richard and Müller, Stefan 

(54)  ПЛАСТИЧНА ПАЛЕТА ЗА 

ПРИФАЌАЊЕ СОВИТЛИВИ ОБЕМНИ 

КОНТЕЈНЕРИ 

(57)  1  Пластична палета (1) за прифаќање 

на контејнери за совитливи обемни 

материјали којашто опфаќа  

- најмалку еден пар од четири пара 

спремници во облик на тунел за запците на 

виљушката од виљушкарот, со спремници во 

облик на тунели кои поврзуваат две заемно 

спротивни  страни (2) на пластичната палета 

(1), при што  

- секој спремник во облик на тунел е снабден 

со дно на тунелот, коешто е формирано од 

ребра на дното (6) разделени едно од друго 

со воздушни процепи на дното (5), и со 

тунелски свод, којшто се состои од ребра на 

сводот  

(8) одвоени едно од дуго со воздушни 

процепи на сводот (7), а, при што  

- ребрата на дното (6) и ребрата на сводот 

(8), во спремникот во облик на тунел се 

подредени и димензионирани на таков начин, 

што реброто на дното (6) е поставено  под 

воздушниот процеп на сводот (7), а реброто 

на сводот (8) е поставено над воздушниот 

процеп на дното (5), се карактеризира со тоа 

што  
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- пластичната палета (1) опфаќа четири 

спремници во облик на тунел кои се 

поставени во парови вкрстувајќи се еден со 

друг, а притоа  

- секоја област на вкрстување на два 

спремника во облик на тунел содржи плоча 

на дното (9), којашто ја покрива површината 

на вкрстувањето и во којашто е обезбеден 

барем еден воздушнен процеп на вкрстување 

(10), со ребро на вкрстувачки свод (11), кое е 

сместено над барем еден воздушен процеп 

за вкрстување (10).има уште 8 патентни 

барања. 

 

 

(51)  B 65D 85/804  

(11)  6831   (13) Т1 

(21)  2016/535   (22) 15/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  IT2012BO00103  05/03/2012  IT 

(96)  05/03/2013 EP13720557.1 

(97)  18/05/2016 EP2822876 

(73)  Macchiavelli S.r.l. 

Via della Fisica, 15 

San Lazzaro di Savena (BO), IT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  RONDELLI, Raffaele 

(54)  КАПСУЛА ЗА ПРОИЗВОДИ ЗА 

ИНФУЗИЈА 

(57)  1  Kапсула (1) за производи за инфузија 

се состои од: 

- тело во вид на чаша (2) изработено од 

пластичен материјал, кое е дефинирано со 

долниот ѕид (4) и од страна на прв страничен 

ѕид (3); наведениот прв страничен ѕид (3) кој 

има горен прстенест раб (12) кој го 

обезбедува првиот прстенест дел (13) кој се 

протега нагоре во еден дел со наведениот 

прв страничниот ѕид (3) и втор прстенест дел 

(14) кој се протега од наведениот прв дел (13) 
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и што е дефиниран на значително 

хоризонтална рамнина; 

- Капак (5) изработен од пластичен материјал 

и уреден со цел да го затвори наведеното 

тело во вид на чаша (2); 

- Прстенест држач (8) поставен од 

внатрешната страна на спомнатиот прв 

страничен ѕид (3) и на кој е прицврстен 

периферниот раб на наведениот капак (5) ;  

 

назначена со тоа што дополнително се 

состои од: 

 

- трет прстенест дел (15) кој се протега од 

наведениот втор дел (14) и е поставен 

значително во хоризонтална рамнина; 

- Прстенеста проекција (16) кое се протега 

надолу кон долниот дел на лицето на 

наведениот втор дел (14), со цел да се 

дефинира, со надворешната површина на 

наведениот прв дел (13), прстенестo седиште 

(17), прилагодено да го опфати горниот крај 

на вториот страничен ѕид (23) на комората за 

цедење; и 

- прстен за поврзување (18) кој го поврзува 

имениот втор дел (14) и трет (15) дел и кој е 

во пресекот заоблен и има конкавна страна 

свретна надолу.има уште 7 патентни барања. 

 

 

(51)  A 01N 43/60, A 61K 31/495, C 07D 519/00

  

(11)  6833   (13) Т1 

(21)  2016/537   (22) 15/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(96)  07/12/2009 EP13005979.3 

(97)  18/05/2016 EP2716157 

(73)  Gilead Connecticut, Inc. 

333 Lakeside Drive 

Foster City, CA 94404, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Mitchell, Scott A.; Currie, Kevin S.; 

Blomgren, Peter A.; Kropf, Jeffrey E.; Lee, 

Seung H.; Xu, Jianjun; Stafford, Douglas G.; 

Harding, James P.; Barbosa, Jr., Antonio J.; 

Zhao, Zhongdong and Armistead, David, M 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА ИМИДАЦОПИРАЗИН 

SYK 
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(57)  1  Соединението има структура: 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 16 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07C 271/24, A 61K 31/16, 31/195, 

31/215, 31/325, A 61P 25/18, 29/00, C 07C 

229/50, 233/52, 237/12, 323/60, C 07K 5/06  

(11)  6834   (13) Т1 

(21)  2016/538   (22) 15/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(96)  29/01/2013 EP13702872.6 

(97)  06/07/2016 EP2809647 

(73)  Eli Lilly and Company 

Lilly Corporate Center 

Indianapolis, IN 46285, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PRIETO, Lourdes; BAKER, Stephen, 

Richard; BEADLE, Christopher David; CLARK, 

Barry Peter and MONN, James Allen 

(54)  MGLU 2/3 АГОНИСТИ 

(57)  1  Соединение на патентно барање 1: 

 

кадешто 

 

R1 е водород, R2 е водород , и R3 е водород; 

R1 е водород, R2 e (2S)-2-аминопропаноил, и 

R3 е водород; 

R1 е водород, R2 е (2S)-2-амино-4-

метилсулфанил-бутаноил, и R3 е водород; 

R1 е водород, R2 е 2-аминоацетил, and R3 е 

водород; 

R1 е бензил, R2 е водород, и R3 е бензил; 

или 

R1 е (2-флуорофенил)метил, R2 е водород, и 

R3 е (2-флуорофенил) метил; 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 26 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 493/04, 307/20, C 07H 15/04  

(11)  6835   (13) Т1 

(21)  2016/539   (22) 16/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(96)  31/03/2005 EP05729507.3 

(97)  18/05/2016 EP1732931 

(73)  Janssen Sciences Ireland UC 
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Eastgate Village, Eastgate 

Little Island, County Cork, IE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KESTELEYN, Bart, Rudolf, Romanie; 

QUAEDFLIEG, Peter, Jan, Leonard, Mario; 

VIJN, Robert, Jan; LIEBREGTS, Constantinus, 

Simon, Maria; KOOISTRA, Jacob, Hermanus, 

Matheus, Hero and LOMMEN, Franciscus, 

Alphons, Marie 

(54)  МЕТОДИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 

(3R,3aS,6aR) ХЕКСАХИДРО-ФУРО[2,3-

b]ФУРАН-3-ОЛ 

(57)  1  Метода за синтеза на (3R,3aS,6aR) 

хексахидро-фуро[2,3-b]фуран-3-ол што ја има 

структурата со формулата (6),  

  

 назначена со тоа, што ги опфаќа 

чекорите на:  

a) третирање полупроизвод со формулата (3) 

со база и потоа со киселина во присуство на 

метанол;  

  

каде што 

P1 и P2 се секое независно водород, 

хидрокси-заштитна група или може заедно да 

формираат вицинален-диол заштитна група, 

R1 е алкил, арил или аралкил; 

   што резултира во 

полупроизводи со формулата (4); 

  

б) епимеризирање со киселина на 

полупроизводот со формулата β-(4) во 

полупроизводот со формулата α-(4);  

  

ц) кристализирање со растворувачки 

полупроизвод со формулата α-(4); и 

  

д) редуцирање на полупроизводот со 

формулата α-(4) со погоден редуцирачки 

агенс и нанесување реакција на 

интрамолекуларна циклизација за да се 

добие соединение со формулата (6).има 

уште 18 патентни барања. 

 

 

(51)  C 02F 1/32  

(11)  6923   (13) Т1 

(21)  2016/540   (22) 16/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  GB0918824  27/10/2009  GB and 

GB201003794  08/03/2010  GB 

(96)  26/10/2010 EP10773142.4 

(97)  20/07/2016 EP2493816 

(73)  WLI Trading Limited 

Second Floor 

Suite 4, Beacon Court 

Sandyford 

Dublin, IE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BEN-DAVID, Jonathan and KIM, Heung 

Soon 

(54)  АПАРАТ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ ВОДА 

ШТО СОДРЖИ УВ ИЗВОР 

(57)  1  Апарат за прочистување, што содржи 

издолжен УВ извор (1) и канал за вода, или 

друга течност, што треба да се прочисти, 

каналот (30) е формиран од УВ пропустлив 

материјал, каде што каналот има влезен 

отвор (31) и излезен отвор (32) и е поставен 

така што дел од истиот е обвиткан околу 

барем дел од УВ изворот со цел да се 

стерилизира водата или течноста во каналот, 

назначен со тоа, што содржи рефлективни 

средства за предизвикување УВ зрачење што 

треба да се рефлектира на еден или повеќе 

делови од каналот кој се протега зад делот 

кој е обвиткан околу УВ изворот, каде што 

рефлективните средства содржат капак (35) 

што има површина приспособена да 

рефлектира УВ зрачење до дел од каналот 

што не е обвиткан околу УВ изворот и капакот 

има барем една внатрешна површина 
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распоредена да рефлектира УВ зрачење на 

барем дел од излезниот отвор од каналот, 

каде што рефлективната внатрешна 

површина од капакот е стеснета кон 

излезниот отвор на каналот, каде што е 

обезбедена славина (43) што има 

рефлективна површина и е поставена така 

што го рефлектира УВ зрачењето на 

излезниот отвор. има уште 12 патентни 

барања. 

 

 

(51)  A 01P 13/02, A 01N 33/18, 43/707, 43/82  

(11)  6839   (13) Т1 

(21)  2016/567   (22) 25/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  DE102009054856  17/12/2009  DE 

(96)  13/12/2010 EP10796001.5 

(97)  01/06/2016 EP2512249 

(73)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10 

40789 Monheim, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  MENNE, Hubert; CROSS, Susan; 

SCHREIBER, Dominique and MARCELES 

PALMA, Victor, Jose 

(54)  ХЕРБИЦИДИ ШТО СОДРЖАТ 

ФЛУФЕНАЦЕТ 

(57)  1  Хербициден состав што содржи, како 

единствени хербицидни активни состојки,  

A) флуфенацет (компонента A), 

Б) пендиметалин (компонента Б) и 

Ц) метрибузин (компонента Ц); 

каде што хербицидните компоненти се 

нанесуваат заеднички и во кои хербицидните 

компоненти се присутни во тежински сооднос 

наведен долу:  

(опсег компонента A):(опсег компонента 

Б):(опсег компонента Ц) 

(1 - 10) : (20 - 75):(1 - 10).има уште 9 патентни 

барања. 
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(51)  B 65D 85/804  

(11)  6840   (13) Т1 

(21)  2016/568   (22) 25/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(96)  21/09/2012 EP12805759.3 

(97)  06/07/2016 EP2847098 

(73)  Hausbrandt Trieste 1892 SPA 

Via Foscarini 52 

31040 Nervesa della Battaglia (TV), IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ZANETTI, Fabrizio 

(54)  КАПСУЛА 

(57)  1  Капсула (10) за подготовка на пијалок 

од прашкаст или гранулиран сиров 

материјал, којшто содржи тело (12) 

изработено од полимерен материјал, 

споменатото тело (12) има горен завршеток 

(14) и долен завршеток (16), барем еден од 

споменатиот горен завршеток (14) и 

споменатиот долен завршеток (16) е покриен 

со фолија (18, 20) погодна за затворање на 

барем еден завршеток (14, 16); телото (12) 

содржи долен зид кој има барем еден отвор 

(30), и горна комора (32) која се наоѓа помеѓу 

горната комора (18) и долниот ѕид (28); 

споменатата фолија (18, 20) има јазиче (22, 

24), споменатата горна комора има филтер 

(36) поставен на долниот ѕид (28) и се состои 

од слој на пропустлив материјал, 

споменатата капсула се карактеризира со 

тоашто филтерот (36) има јазиче на 

филтерот (38). има уште 5 патентни барања. 

 

 

(51)  A 01N 43/54, A 61K 31/505, C 07D 239/47

  

(11)  6841   (13) Т1 

(21)  2016/569   (22) 25/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US20100327855P  26/04/2010  US 

(96)  20/04/2011 EP11775446.5 

(97)  01/06/2016 EP2563129 

(73)  ADAMA MAKHTESHIM LTD 

P.O.box 60 

84100 Beer Sheva, IL 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  BOEBEL, Timothy; LORSBACH, Beth; 

MARTIN, Timothy; WEBSTER, Jeffery; YAO, 

Chenglin; OWEN, W., John and 

SULLENBERGER, Michael 
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(54)  N3-ЗАМЕНТ-N1-СУЛФОНИЛ-5-

ФЛУОРОПИРИМИДИНОН ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединение од фомулата I: 

  

назнаено со тоа што  R1 е: 

H; 

 

R2 e: 

 

C1-C6  алкил незадолжително заменет со R4; 

бензил незадолжително замент со 1-3 R5 

 

R3  e -S(O)2R6; 

R4 е независен халоген, C1-C6 алкил, C1-C4 

халоалкил, C1-C4 алкокси, C1-C4  

халоалкокси, C1-C4 алкилтио, C1-C4 

халоалкилтио, амино, C1-C3 алкиламино, C2-

C6 алкоксикарбонил, C2-C6 алкилкарбонил, 

C2-C6 алкиламинокарбонил, хидроксил, или 

C3-C6 триалкилсилил; 

R5 е независно халоген, C1-C6 алкил, C1-C6 

халоалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6 

халоалкокси, C1-C6 алкилтио, C1-C6 

халоалкилтио, амино, C1-C6 алкиламино, C2-

C6  диалкиламино, C2-C6 алкоксикарбонил, 

или C2-C6 алкилкарбонил, нитро, хидроксил, 

или циано; 

R6 е C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил, амино, 

C1-C6 алкиламино, С2-C6 диалкиламино, 

фенил или бензил назначени со тоа што кај 

секој од фенил или бензил може опционално 

да е супституиран со 1- 3 R5, или 5- или 6-

член заситен или незаситен прстен кој 

содржи 1-3 хетероатоми назначени со тоа 

што секој прстен може евентуално да е 

супституиран со 1-3 R5;или негова сол или 

хидрат.има уште 3 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/26, A 23L 29/00, 29/294, 33/16, 

5/20, A 61K 31/295, 31/80, 45/06, A 61P 39/04, 

C 07F 15/02  

(11)  6924   (13) Т1 

(21)  2016/570   (22) 25/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  GB20080014326  05/08/2008  GB and 

US20080086244P  05/08/2008  US 

(96)  05/08/2009 EP09784878.2 

(97)  13/07/2016 EP2320884 

(73)  Medical Research Council 

2nd Floor, David Phillips Building 

Polaris House 

North Star Avenue 

Swindon SN2 1FL, GB 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  POWELL, Jonathan, Joseph and FARIA, 

Nuno, Jorge, Rodrigues 

(54)  ФОСФАТ ВРЗУВАЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И 

НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Тровалентнен железен составза 

употреба во метода за третман на 

хиперфосфатемија, каде штоthe ferric iron 

композицијата е цврст лиганд-модифициран 

поли оксо-хидрокси метален јонски материјал 

претставен со формула (MxLy(OH)n), 

кадешто Mпретставува еден или повеќе 

метални јони кои содржат Fe3+јони, L 

претставува еден или повеќе лиганди кои 

содржат адипинска киселина или јонизирана 

форма од истите, и OH претставува оксо или 

хидрокси групи и кадешто материјалот има 

полимерична структура во која лигандитеL се 

не-стоициометрично супституираниза оксо 

или хидрокси групи така што некој лиганд 

интегрира во цврста фаза со формула метал-

лиганд (M-L) поврзување и кадешто 

цврстиотлиганд-модифициран поли оксо-
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хидрокси метален јонски материјалима еден 

или повеќе репродуктивни физичко-хемиски 

својства. има уште 18 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 279/20, A 61K 31/5415, A 61P 

25/00  

(11)  6925   (13) Т1 

(21)  2016/571   (22) 25/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  SG20110001060  11/02/2011  SG and 

US201161485880P  13/05/2011  US 

(96)  15/08/2011 EP11749476.5 

(97)  27/07/2016 EP2673266 

(73)  WisTa Laboratories Ltd. 

25 Bukit Batok Crescent The Elitist 06-13 

Singapore 658066, SG 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  MARSHALL, Colin; CLUNAS, Scott; 

STOREY, John, Mervyn, David; SINCLAIR, 

James, Peter; BADDELEY, Thomas, Craven; 

ISHAQ, Ahtsham; SIMPSON, Michael; 

WILLIAMSON, Craig; WOOD, Barry, Alan; 

WISCHIK Claude, Michel; HARRINGTON, 

Charles, Robert; RICKARD, Janet, Elizabeth; 

HORSLEY, David; LOH, Yin, Sze; KHAN, 

Karrar, Ahmad and LARCH, Christopher Paul 

(54)  ФЕНОТИАЗИН ДИАМИНИУМОВИ 

СОЛИ И НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение кое е од следната 

формула: 

 

 

или фармацевтски прифатлива сол, солват , 

или хидрат од истото, за употреба во метод 

на третман или профилакса на човечко или 

животинско тело со терапија. 

 има уште 25 патентни барања. 
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(51)  C 07D 209/70, A 61K 31/403, A 61P 37/00, 

C 07D 209/88, 401/12, 403/12, 417/12  

(11)  6926   (13) Т1 

(21)  2016/572   (22) 25/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US20080135672P  23/07/2008  US and 

US20090209374P  06/03/2009  US 

(96)  22/07/2009 EP09788983.6 

(97)  08/06/2016 EP2326621 

(73)  Arena Pharmaceuticals, Inc. 

6154 Nancy Ridge Drive 

San Diego, CA 92121, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  LEHMANN, Juerg; JONES, Robert M.; 

KIM, Sun Hee; ZHU, Xiuwen; BUZARD, Daniel 

J.; HAN, Sangdon; ULLMAN, Brett; MOODY, 

Jeanne V. and STIRN, Scott 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА 

1,2,3,4- 

ТЕТРАХИДРОЦИКЛОПЕНТА[b]ИНДОЛ-3-

ИЛ) ОЦЕТНА КИСЕЛИНА УПОТРЕБЛИВИ 

ВО ТРЕТМАНОТ НА АВТОИМУНИ И 

ИНФЛАМАТОРНИ ПОРЕМЕТУВАЊА 

(57)  1  Соединение избрано од 

соединенијата од Формула (Ia) и 

фармацевтски    

      прифатливи соли , солвати и хидрати од 

истите: 

 

 

 

кадешто : 

 m е 1; 

 n е 1 или 2; 

 Y е N или CR1;  

Z е N или CR4;  

R3 е C3-C7 циклоалкил; и  
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R1, R2, и R4 се секој независно избрани од H, 

C1-C6 алкокси, C1-C6 алкил, C1-C6 

алкиламино, C1-C6 алкилсулфонил, C1-C6 

алкилтио, карбоксамид, циано, C3-C7 

циклоалкокси, C3-C7 циклоалкил, C1-C6 

халоалкокси, C1-C6 халоалкил, халоген, 

хетероарил, и хетероциклил, кадешто 

споменатиот C1-C6 алкил и C1-C6 алкокси се 

секој опционално супституирани со еден или 

два супституенти избрани од C3-C7 

циклоалкил и халоген. има уште 59 патентни 

барања. 

 

 

(51)  F 42D 1/14, C 06B 29/02, 33/06, F 42D 

1/045, 3/04  

(11)  6927   (13) Т1 

(21)  2016/573   (22) 25/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(96)  17/12/2010 EP10801477.0 

(97)  08/06/2016 EP2651855 

(73)  Rock Breaking Technology Co (Rob 

Tech) Ltd. 

Qwomar Trading Building 3rd Floor No. 6 

Tortola, Road Town, VG 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  ALBAKRI, Sami Abdulrahman A. and 

OZALP, Yusuf Vasfi 

(54)  СИСТЕМ ЗА РАЗБИВАЊЕ (УРИВАЊЕ 

– КРШЕЊЕ - РАСЦЕПУВАЊЕ) НА КАРПИ И 

БЕТОН 

(57)  1  Систем за разбивање (уривање – 

кршење - расцепување) на карпи и бетон     н 

а з н а ч е н  со  тоа, што 

а) хемиска мешавина (34), која што опфаќа 

• калијум хлорат со однос од 30 - 70 мас.% на 

мешавина, 

• амонијум оксалат, со однос од 15 - 35 мас.% 

на мешавина, 

• шеќер или лактоза или скроб или било која 

нивна комбинација со однос од 15 - 20 мас.% 

на мешавина, 

• бор оксид (бороксид) (B2O3) со однос од 5 - 

10 мас.% на мешавина, 

• боракс декахидрат (Na2B4O7.10H2O) со 

однос од 3 - 5 мас.% на мешавина, 

 

б) варистор (МОВ) како активациона 

компонента (33) се става внатре и/или во 

директен или индиректнен контакт со хемиска 

мешавина (34),  

ц) активационен систем (39) кој опфаќа 

подвижна единица (2) и главна единица со 

хардвер и софтвер и кој опфаќа подвижна 

единици (2) и главна единица (35) за 

активирање на варистор кој се употребува 

како активациона компонента (33), а таа 

активациона компонента (33) се употребува 

во опсег од 0,1 V -100V напон и од 100 µmА - 

50000 А на струја под AC или DC напон.има 

уште 0 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 47/34  

(11)  6928   (13) Т1 

(21)  2016/574   (22) 25/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EP20100382154  31/05/2010  -- 

(96)  31/05/2011 EP11725383.1 

(97)  01/06/2016 EP2575890 

(73)  Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. 

C/ Julián Camarillo 35 

28037 Madrid, ES 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  GUTIERRO ADURIZ, Ibon and GÓMEZ 

OCHOA, María Teresa 

(54)  АНТИПСИХОТИЧНИ ИНЈЕКТИБИЛНИ 

ДЕПО СОСТАВИ 
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(57)  1  Инјектабилно депо соединение, 

коешто се состои од: 

- еден лек кој е рисперидон и/или 9-OH-

рисперидон во каква било комбинација од 

истиот;  

- најмалку еден биокомпатибилен 

полимер којшто е кополимер заснован на 

млечна и гликолична киселина со мономерен 

сооднос на млечна со гликолична киселина 

во опсег од 50:50 до 75:25, и 

- најмалку еден растворувач што се 

меша со вода со диполен момент од 3,9-4,3 

D,  

каде што вискозноста на растворот којшто ги 

содржи полимерот и растворувачот е помеѓу 

0,5 и 3,0 Pa.s, а соодносот на маса на 

растворувач/лек е помеѓу 10 и 4, 

 се карактеризира со тоа што соодносот на 

масата лек/полимер е помеѓу 25 и 35% 

изразен како тежински процент на лекот во 

однос на лекот плус полимерот, и притоа 

дистрибуцијата на големината на честички на 

лекот е: 

- помалку од 10% честички помали од 

10 микрони;  

- помалку од 10% честички поголеми од 

225 микрони,  

- и d0, 5 вредност во опсег од 60-130 

микрони.има уште 15 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/438, A 61P 3/10, C 07D 471/10, 

491/20  

(11)  6929   (13) Т1 

(21)  2016/575   (22) 26/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US20100388102P  30/09/2010  US 

(96)  20/09/2011 EP11768163.5 

(97)  17/08/2016 EP2621493 

(73)  Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street 

New York, NY 10017, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DIDIUK, Mary Theresa; DOW, Robert Lee 

and GRIFFITH, David Andrew 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА N1-

ПИРАЗОЛОСПИРОКЕТОН АЦЕТИЛ-CoA 

КАРБОКСИЛАЗА 
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(57)  1  Соединение со формула (I) 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол; 

кадешто 

 

R1 е (C1-C6)алкил, (C3-C7)циклоалкил, 

тетрахидрофуранил или оксетанил; кадешто 

споменатиот (C1-C6)алкил е опционално 

супституиран со 1 до 3 супституенти 

независно избрани од (C1-C3)алкокси, 

хидрокси, флуоро, фенил, 

тетрахидрофуранил или оксетанил; 

R2 е водород, хало, (C1-C3)алкил, или 

цијано; 

R3 се секој независно водород или (C1-

C3)алкил; 

L е директна врска или (C1-C6)алкилен 

кадешто еден јаглерод од (C1-C6)алкиленот 

е опционално заменет со -C(O)-, -C(O)NH-, -

NHC(O)-, -O-, -S-, NH или N(C1-C3)алкил; 

Z е CH2 или O; 

A1 и A2 се секој независно (C6-C10)арил, 5 

до 12 член хетероарил или 8 до 12 член 

фузиран хетероцикликарил; кадешто 

споменатиот (C6-C10)арил, 5 до 12 член 

хетероарил или 8 до 12 член фузиран 

хетероцикликарил се секој опционално 

супституирани со еден до три супституенти 

независно избрани од (C1-C3)алкил, (C1-

C3)алкокси, хало, амино, (C1-C3)алкиламино, 

ди(C1-C3)алкиламино, хидрокси, цијано и 

амидо кадешто алкилниот дел на (C1-

C3)алкилот, (C1-C3)алкокси, (C1-

C3)алкиламино и ди(C1-C3)алкиламино се 

опционално супституирани со еден до пет 

флуоро; и кадешто еден од A1 или A2 е 

супституирано со CO2R4, (C1-C6)CO2R4, 

тетразолил или (C1-C6)тетразолил; и 

R4 е (C1-C8)алкил, (C3-C8)циклоалкил или 

(C1-C6)алкил-(C3-C8)циклоалкил; 

или негова фармацевтски прифатлива 

сол.има уште 15 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61F 9/00, B 65D 47/18  

(11)  6930   (13) Т1 

(21)  2016/576   (22) 26/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  FR20100000457  04/02/2010  FR 

(96)  03/02/2011 EP11713035.1 

(97)  22/06/2016 EP2531154 

(73)  Laboratoires THEA 

12, rue Louis Blériot Zone Industrielle du 

Brézet 

63100 Clermont-Ferrand, FR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MERCIER, Fabrice and DEFEMME, Alain 

(54)  ШИШЕНЦЕ ЗА ПАКУВАЊЕ НА 

ТЕЧНОСТ СО ГЛАВА ЗА РАСПРСНУВАЊЕ 

НА ТЕЧНОСТА 

(57)  1  Шишенце за пакување на течност за 

распрснување капка по капка, се состои од 

резервоар којшто има ѕид кој може да се 

деформира реверзибилно еластично при 

влез на воздух во наведениот резервоар, со 

помош на глава за распрснување глава на 

раздвојувачот пришто течноста е испорачана 

под дејство на притисок применет против 

споменатиот ѕид,  

кадешто споменатата глава за распрснување 

содржи влошка со шупливо тело, со помош 

на која што е монтирана во запечатен начин 
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во вратот на ампулата, во комуникација со 

споменатиот резервоар, и врв за 

распрснување кој се проектира како 

продолжение на споменатото тело надвор од 

ампулата и којашто е обезбедена со 

централен канал која се отвора во течна 

отвор за испуштање,  

како и антибактеријска мембрана за 

филтририрање, којашто е делумно 

хидрофилна и делумно хидрофобна и која 

што е поставена низ влошката во основата на 

наведениот врв, со цел да овозможи премин 

на течноста во насока на распрснување, во 

спротивна насока, протокот на воздухот 

којшто е направен за да се врати по пат на 

компензација во шишенцето по течност е 

распрснат, споменатата влошка содржи 

порозна рампа која го регулира протокот на 

течност што минува низ неа во правец на 

мембраната,  

се карактеризира со тоашто влошката (4) 

завршува внатре во споменатиот резервоар, 

над споменатата рампа, во основни 

формирани надолжни лакови (13) коишто 

поддржуваат централен диск (11) и формира 

помеѓу нив премини кои се отворени за 

радијални циркулација, кон периферијата на 

резервоарот, на воздухот што влегува во 

шишенцето по преминувањето преку 

споменатата рампа. 

има уште 11 патентни барања. 
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(51)  A 01N 43/82, 33/18, 43/40, A 01P 13/00  

(11)  6932   (13) Т1 

(21)  2016/578   (22) 29/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  DE102009054855  17/12/2009  DE 

(96)  13/12/2010 EP10787147.7 

(97)  08/06/2016 EP2515658 

(73)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10 

40789 Monheim, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  MENNE, Hubert; CROSS, Susan; 

SCHREIBER, Dominique and MARCELES 

PALMA, Victor, Jose 

(54)  ХЕРБИЦИДНИ АГЕНСИ ШТО 

СОДРЖАТ ФЛУФЕНАЦЕТ 

(57)  1  Хербициден состав што содржи, како 

единствени хербицидно активни компоненти, 

A) флуфенацет (компонента A), 

Б) пендиметалин (компонента Б) и 

Ц) дифлуфеникан (компонента Ц); 

 во кој хербицидните компоненти се 

присутни во тежинскиот сооднос наведен 

долу:  

(опсег компонента A): (опсег компонента Б): 

(опсег компонента Ц)(1 - 2000) : (10 - 5000) : 

(1 - 500).има уште 11 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/575, A 61P 1/16, 37/00  

(11)  6933   (13) Т1 

(21)  2016/579   (22) 29/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(96)  12/05/2005 EP11176271.2 

(97)  22/06/2016 EP2392336 

(73)  Medizinische Universität Graz 

Auenbruggerplatz 2 

8036 Graz, AT 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  Trauner, Michael; Fickert, Peter and 

Hofmann, Alan 

(54)  24-nor-UDCA ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

АВТОИМУНОЛОШКИ ХЕПАТИТИС 

 

 

(51)  F 16K 1/16, F 16L 55/10  

(11)  6934   (13) Т1 

(21)  2016/580   (22) 29/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  IT2012MI00693  26/04/2012  IT 

(96)  24/04/2013 EP13725828.1 

(97)  08/06/2016 EP2841827 

(73)  MIB ITALIANA S.p.A. 

Via Garibaldi 6 

35020 Casalserugo (PD), IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BORMIOLI, Lorenzo 

(54)  КОНТРОЛЕН ВЕНТИЛ СО ПАРОВИ НА 

ЦВЕТОВИ СО РАЗЛИЧНА ФОРМА И 

ДИМЕНЗИИ И СО РАЗЛИЧНА БРЗИНА НА 

ЗАТВАРАЊЕ ЗА ЗАТВАРАЊЕ ЗА 

ОДДЕЛНИТЕ ПРИКЛУЧНИ ЕДИНИЦИ КАЈ 

ФЛЕКСИБИЛНИ ЦЕВКИ 

(57)  1  Контролен вентил (5, 5’) за приклучни 

единици за флексибилни црева, којшто 

содржи множество на цветови (сегменти или 

сектори) (6, 6’; 7, 7’) кои може да ротираат 

помеѓу целосно отворена позиција и целосно 

затворена позиција, кадешто споменатото 

множество на ротирачки цветови (6, 6’; 7, 7’) 

се состои од парови на цветови (6, 6’; 7, 7’) со 
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различен облик и димензија наизменично 

поставени долж периферијата на 

приклучната единица и кадешто цветовите (6, 

6’) со помала димензија се контролираат на 

тој начин што се затвораат по споро од оние 

(7, 7’) со поголема димензија  додека не ја 

достигнат контактната позиција на 

соодветните странични ивици, се 

карактеризира со тоашто површината 

спротивна на текот на водата (57) од 

цветовите (6, 6’) со помала димензија е 

обезбедена со пар на ребра (59) кои се 

издигнуваат по страната на гореспоменатата 

површина за да се потпрат на површината 

спротивна на текот на водата (56) од 

цветовите (7, 7’) со поголема димензија за да 

го принуди да ги затвори подоцнежните пред 

цветовите (6, 6’) со помала димензија, со 

тоашто површината спротивна на текот на 

водата (56) од цветовите (7, 7’) со поголема 

димензија е обезбедена со пар на проекции 

(53) којшто на крајот на движењето за 

затворање на цветовите (6, 6’; 7, 7’) се 

вметнати во соодветни вдлабнувања (60) од 

спротивната површина на ребрата (49) за 

изработка на прецизно и стабилно спојување 

на соседните цветови (6, 6’; 7, 7’) во тесна 

затворена позиција. има уште 1 патентни 

барања. 

 

 

(51)  A 61M 5/24, 5/20  

(11)  6935   (13) Т1 

(21)  2016/582   (22) 29/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EPA12004542  15/06/2012  -- 

(96)  11/06/2013 EP13734833.0 

(97)  20/07/2016 EP2861281 

(73)  Ares Trading SA 

Zone Industrielle de l'Ouriettaz 

1170 Aubonne, CH 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

1000, Скопје 

(72)  WURMBAUER, Werner; SCHOPF, Josef 

and SCHATZ, Bernhard 

(54)  НАПРАВА ЗА ИНЈЕКЦИЈА 

(57)  1  Направа за инјекција за инјектирање 

течен лек на пациент, која што се состои од: 

- куќиште (1), 

- статична структура (2) која што 

вклучува прв запчаник (14), наведената 

статична структура (2) како целина е 

прицврстена во однос на куќиштето (1), 

- динамична структура (3) која што 

вклучува контејнер за лек (11), средства (6, 7, 

8) за притискање на течниот лек надвор од 

наведениот контејнер за лек (11) за негова 
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инјекција кај пациент, и втор запчаник (13) 

вклучен со првиот запчаник (14), наведената 

динамична структура (3) како целина е 

подвижна во однос на куќиштето (1), 

- погонски дел (4) за движење на еден 

од првиот и вториот запчаник (14, 13) така 

што предизвикува движење на динамичната 

структура (3) во однос на статичната 

структура (2) долж зададената насока (D) што 

се должи на вклученоста помеѓу првиот и 

вториот запчаник (14, 13), и 

- средства на спојка (23, 25, 28) за 

одржување на вклученоста помеѓу првиот и 

вториот запчаник (14, 13) во нормална 

состојба на направата за инјекција, и за 

овозможување на раздвојување на првиот и 

вториот запчаник (14, 13) при удар примен од 

направата за инјекција долж зададената 

насока (D), 

наведените средства на спојка вклучуваат: 

- средства (23) за овозможување на 

другиот од првиот и вториот запчаник (14, 13) 

да се оддалечува од едниот наведен од 

првиот и вториот запчаник (14, 13) така што 

се одвојува од едниот наведен од првиот и 

вториот запчаник (14, 13), 

- дел за блокирање (25) кој што, во 

зададената позиција, спречува другиот од 

првиот и вториот запчаник (14, 13) да се 

оддалечи од едниот наведен од првиот и 

вториот запчаник (14, 13), и  

- повратна пружина (28) за одржување 

на делот за блокирање (25) во зададената 

позиција, силата на наведената повратна 

пружина (28)  

може да биде совладана од другиот од 

првиот и вториот запчаник (14, 13) при удар 

примен од направата за инјекција долж 

зададената насока (D) и движејќи го другиот 

од првиот и вториот запчаник (14, 13) 

подалеку од едниот наведен од првиот и 

вториот запчаник.има уште 9 патентни 

барања. 

 

 

(51)  A 61K 49/00, A 61M 5/178  

(11)  6936   (13) Т1 

(21)  2016/583   (22) 30/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  DE20081064065  19/12/2008  DE 

(96)  18/12/2009 EP12183372.7 

(97)  22/06/2016 EP2532370 

(73)  FLUORON GMBH 

Magirus-Deutz-Strasse 10 

89077 Ulm, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Lingenfelder, Christian; Theisinger, 

Bastian; Hiebl, Wilfried and Hagedorn, Nadine 

(54)  РАСТВОР ОД БОЈА 

(57)  1  Базиран на вода, биокомпатибилен 

препарат за употреба во хируршко лекување 

на око, коешто содржи селективно 

раскрвавување на внатрешната 

ограничувачка мембрана (ILM) и/или на 

епиретиналните мембрани (ERM) во окото на 

човек или животно и остранување на 

раскрвавената мембрана, којшто содржи 

барем една боја избрана од групата којашто 

се состои од: трифенилметански бои, цијанин 

бои и/или природни бои или нивна мешавина, 

кадешто препаратот има густина во опсег од 

1.01 g/cm3 до 1.5 g/cm3, кадешто за 

подесување на густината не се користат 

моносахариди или редуцирани дисахариди.  

има уште 12 патентни барања. 
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(51)  F 16K 1/16, F 16L 55/10  

(11)  6937   (13) Т1 

(21)  2016/584   (22) 30/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  IT2012MI00694  26/04/2012  IT 

(96)  24/04/2013 EP13725829.9 

(97)  08/06/2016 EP2847498 

(73)  MIB ITALIANA S.p.A. 

Via Garibaldi 6 

35020 Casalserugo (PD), IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BORMIOLI, Lorenzo 

(54)  КОНТРОЛЕН ВЕНТИЛ СО ЦВЕТОВИ 

СО ДИХТУНГ ЗА ОДДЕЛНИ ПРИКЛУЧНИ 

ЕДИНИЦИ КАЈ ФЛЕКСИБИЛНИ ЦРЕВА 

(57)  1  Контролен вентил (5, 5’) за приклучни 

единици за флексибилни црева, којшто 

содржи множество на цветови (сегменти или 

сектори) (6, 6’; 7, 7’) кои може да ротираат 

помеѓу целосно отворена позиција и целосно 

затворена позиција, кадешто цветовите кои 

ротираат (6, 7; 6’, 7’) имаат различен облик и 

димензија и се наизменично во парови долж 

периферијата на приклучната единица, и 

кадешто цветовите со помала димензија (6, 

6’) имаат во основа триаголен облик со прави 

странични ивици (38) и заоблен крај (36), 

пришто течноста цврсто се потпира на 

соодветните право странични ивици (33) и 

заоблени делови (34) на цветовите со 

поголема димензија кога вентилот е 

затворен, се карактеризира со тоашто 

споемнатите странични ивици (38) и 

споменатиот заоблен крај (36) на цветовите 

со помала димензија (6, 6’) има континуирани 

шуплини (80) со вжлебен напречен пресек и 

мал страничен влез (81) во којшто дихтунг 

(82) со суштински кружен напречен пресек и 

краеви, прицврстен на отстранлив начин на 

одалечените краеви од страничните ивици 

(38) е таму сместен и задржан. има уште 4 

патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 47/34  

(11)  6938   (13) Т1 

(21)  2016/585   (22) 30/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(96)  31/05/2010 EP10382154.2 

(97)  01/06/2016 EP2394664 

(73)  LABORATORIOS FARMACEUTICOS 

ROVI, S.A. 

c/Julián Camarillo, 35 

28037 Madrid, ES 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 
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(72)  Gutierro Aduriz, Ibon and Gomez Ochoa, 

María Teresa 

(54)  АНТИПСИХОТИЧНО ИНЈЕКТИБИЛНО 

ДЕПО СОЕДИНЕНИЕ 

 

 

(51)  C 07C 309/65, A 61K 31/165, 31/18, A 61P 

9/10, C 07C 233/76, 311/03, 311/21, C 07D 

213/70, 213/76, 277/42, 295/10, 295/14, 307/52, 

307/68, 333/34  

(11)  6939   (13) Т1 

(21)  2016/586   (22) 31/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EP05111257  24/11/2005  -- 

(96)  24/11/2006 EP06819736.7 

(97)  20/07/2016 EP1951663 

(73)  Dompé farmaceutici s.p.a. 

20122 Milano, IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  ALLEGRETTI, Marcello; BERTINI, 

Riccardo; BECCARI, Andrea; MORICONI, 

Alessio; ARAMINI, Andrea and CESTA, Maria 

Candida 

(54)  ДЕРИВАТИ НА (R)-АРИЛКИЛАМИНО И 

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ШТО ГИ 

СОДРЖАТ 

(57)  1  Деривати на (R)-Арилалкиламино со 

формула (I): 

 

  

 

при што R е 

 

- 2-тиазолил, незаменет или заменет со група 

селектирана од метил или трифлуорометил; 

- CORa,SO2Ra 

при што 

Ra е селектиран од: 

 

- C1-C5-алкил, C3-C5-циклоалкил; 

- фенил, 2-пиридил, 2-фурил, 2-тиофенил 

групи; 

- една група со формула II, 

 

  

 

при што 

X претставува: 

 

линеарен или разгранет C1-C6 алкилен, 

R2 и R3 заедно со N атомот за кој што тие се 

врзани, формираат 4-6 член азот кој што 

содржи хетероцикличен прстен со формула 

(III) 

 

  

 

при што Y претставува CH2, а p претставува 

цел број од 0 до 2; 

 

R1 е метил; 

Ar е селектиран од: 

3’ -бензоилфенил, 3’ -(4-хлоро-бензоил)-

фенил, 3 ’ -(4-метил-бензоил)-фенил, 

4’ трифлуорометансулфонилокси-фенил, 4’-

бензенсулфонилокси-фенил, 3’-(фуран-2-

карбонил)-фенил.има уште 6 патентни 

барања. 
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(51)  B 09C 1/06, B 29B 17/02, C 10B 47/30, F 

27B 7/00  

(11)  6940   (13) Т1 

(21)  2016/587   (22) 31/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EP13001625  28/03/2013  -- 

(96)  16/04/2013 EP13001994.6 

(97)  13/07/2016 EP2783764 

(73)  ELG Carbon Fibre International GmbH 

47138 Duisburg, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Gehr, Marco; Wilcox, Lee; Strehlke, Ingo 

Kurt and Alsop, Stewart 

(54)  ОПРЕМА ЗА ПИРОЛИЗА И МЕТОД ЗА 

ПОВТОРНО ДОБИВАЊЕ НА КАРБОНСКИ 

ВЛАКНА ОД ПЛАСТИКА КОЈА ШТО 

СОДРЖИ КАРБОНСКИ ВЛАКНА И 

РЕЦИКЛИРАНИ КАРБОНСКИ ВЛАКНА 

(57)  1  Погон за пиролиза за повторно 

добивање на карбонски влакна направени од 

пластика која што содржи карбонски влакна, 

особено од зајакната пластика со карбонски 

влакна, пожелно од ком¬по¬зитни материјали 

кои што содржат карбонски влакна и / или 

зајакнати композитни мате-ри¬јали кои што 

содржат карбонски влакна, 

50 

55 - со издолжена печка за пиролиза која 

што континуирано работи (1) за континуирана 

пи-роли¬за на CFRP материјал (2), 

- со влезна станица (3) за внесување на 

CFRP материјалот (2) кој што треба да се 

обработи во печката за пиролиза (1) на 

едниот крај, 

- со испустна станица (6) за испуштање на 

рециклираниот материјал со карбонски 

влакна (7) од печката за пиролиза (1) на 

другиот крај, 

- со уред за екстракција на гасот (8) за гасот 

од пиролизата (9) произведен во печката за 

пи-ролиза (1), и 

- со контролен уред (10), поточно за 

регулирање барем на поединечните 

компоненти на га¬сот во печката за пиролиза 

(1), поточно за регулирање на содржината на 

кислород во гасот  во печката за пиролиза 

(1), 

 

при што печката за пиролиза (1) е индиректно 

загревана ротирачка печка која што се состои 

нај-малку од следниве компоненти: 

5 - издолжена ротирачка цевка (11) која 

што го формира спремникот за CFRP 

материјалот (2) кој што треба да се 

обработува и е поврзана со влезната станица 

(3) и со испустната станица (6), при што 

ротирачката цевка (11) има барем врз еден 

дел од нејзината должина плинска мрежичка 

со отвори за испуст (12) за испуштање на 

гасот од пиролизата (9) кој што е резултат на 

пиролизата, и 

- куќиште (13) кое што барем делумно ја 

опколува ротирачката цевка (11) и е 

изолирано на надворешната страна со 

премини за влезната станица (3) и веројатно 

исто така за испустната станица (6) и 

испустни ленти (14), поточно за гасот од 

пиролизата (9), при што голем број од¬дели 

(19) со различни или различни едни од други 

температури на гасот кои што може да се 

контролираат, се поставени на куќиштето (13) 

по должината на ротирачката цевка (11); 

 

што се карактеризира со тоа што 

испустните отвори (12) се поставени на 

ротирачката цевка (11) барем во одделот кој 

што има нај¬висока температура на гасот; 

печката за пиролиза (1) се состои од неколку 

оддели (19), имено, најмалку од зона за 
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загревање (19.1), прва зона за пиролиза 

(19.2), втора зона за пиролиза (19.3) и зона за 

ладење (19.4), додека составот на гасот и 

температурата во печката за пиролиза (1) во 

различните оддели (19) на роти-рачката 

цевка (11) се различно регулирани, имено, со 

дефинирана пропорција на кислород G(B1) и 

со дефинирана температура T(B1) во првата 

зона за пиролиза (19.2), и со дефинирана 

фракција на кислородот G(B2) и со 

дефинирана температура T(B2) во втората 

зона за пиролиза (19.3); и 

по¬гонот за пиролиза понатаму се состои од 

уред за дробење поставен во текот на 

процесот пред или после влезната станица 

(3) за дробење на CFRP материјалот (2) кој 

што треба да се об-рабо¬ту¬ва.има уште 14 

патентни барања. 

 

 

(51)  A 01N 45/00, A 61K 31/56, C 07J 53/00  

(11)  6941   (13) Т1 

(21)  2016/588   (22) 31/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US20090179305P  18/05/2009  US 

(96)  17/05/2010 EP10778210.4 

(97)  27/07/2016 EP2437606 

(73)  Telomerase Activation Sciences, Inc. 

420 Lexington Ave, Suite 2900 

New York 10170, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HARLEY, Calvin, B.; KHOR, Soo-peang; 

RAMASESHAN, Mahesh; RAMIYA, 

Premchandran, H.; PIROT, Zhu, Zhen; FAUCE, 

Steven and LIN, Tong 

(54)  СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА 

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА АКТИВНОСТА НА 

ТЕЛОМЕРАЗА 

(57)  1  Соединение со формула I: 

 

  

 

кадешто X1 е одбран од кето, хидрокси и 
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кадешто X2 е одбран од кето, хидрокси и 

 

  

 

кадешто X3 е одбран од кето, хидрокси и 

 

  

 

кадешто најмалку еден од X1, X2 и X3 се 

 

 

oдносно; 

кадешто R1 или R2 се независно одбрани од 

-CH(CH3)2, и -CH(CH3)CH2CH3 и нивна 

фармацевтски прифатлива сол. има уште 17 

патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/4178, 31/473, 31/496, 31/573, 

45/06, 9/00, 9/20, 9/48, A 61P 1/08  

(11)  6942   (13) Т1 

(21)  2016/589   (22) 31/08/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US20090262470P  18/11/2009  US and 

US20100382709P  14/09/2010  US 

(96)  18/11/2010 EP14151683.1 

(97)  06/07/2016 EP2722045 

(73)  Helsinn Healthcare SA 

Via Pian Scairolo 9 

6912 Lugano-Pazzallo, CH 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  Trento, Fabio; Cantoreggi, Sergio; Rossi, 

Giorgia; Cannella, Roberta; Bonadeo, Daniele 

and Braglia, Riccardo 

(54)  СОСТАВИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

ЦЕНТРАЛНО ПОСРЕДУВАНО ГАДЕЊЕ И 

ПОВРАЌАЊЕ 

(57)  1  Фармацевтски состав којшто содржи 

комбинација на (i) нетупитант или негова 

фармацевтски прифатлива сол, (ii) 5-HT3 

антагонист или негова фармацевтски 

прифалтива сол, (iii) и дексаметазон, 

кадешто: 

 

а) споменатиот нетупитант или неговата 

фармацевстки прифатлива сол е претставен 

во терапевтска ефективна вредност којашто 

е ефективна за лекување од гадење и 

повраќање за време на акутни и одложени 

фази на повраќање, и којшто внесуваат 

систематична циркулација, поминувајќи преку 

бариерата на крв во мозокот и зафаќа 

најмалку 70% на NK1 рецептори во стриите 

по седумдесет и два часа после споменатото 

 администрирање; 

 б) 5-HT3 антагонист или негова 

фармацевтски прифатлива сол е 

 претставена во терапевтски 

ефективна вредност, којашто е ефективна 

 за лекување на гадење и повраќање 

за време на акутни и одложени  фази; 

  и 

 в) дексаметазон е присутен во првата 

доза во којашто е неефективен  против 

гадење и повраќање кога е администриран 

сам, но ефективна  вредност на гадење и 

повраќање има кога администрира во 

комбинација  со споменатиот нетупитант, 

кадешто споменатата прва доза содржи од 

 50 до 70% од минималната 

ефективна доза кога е администриран сам. 

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  C 07J 9/00, A 61K 31/575, A 61P 1/16  

(11)  6943   (13) Т1 

(21)  2016/590   (22) 01/09/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EP20100193143  30/11/2010  -- 

(96)  30/11/2011 EP11788533.5 

(97)  17/08/2016 EP2646457 

(73)  Dr. Falk Pharma GmbH 

Leinenweberstrasse 5 

79108 Freiburg, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  WILHELM, Rudolf; PRÖLS, Markus; 

FISCHER, Erik and WAENERLUND POULSEN, 

Heidi 

(54)  ОПТИМИЗИРАНИ СИНТЕЗИ НА 

ЧИСТИ, НЕ-ПОЛИМОРФНИ, КРИСТАЛИ ВО 

ЖОЛЧНИ КИСЕЛИНИ СО ДЕФИНИРАНА 

ГОЛЕМИНА НА ЧЕСТИЧКИ 

(57)  1  Хемиски чист полиморф на Nor-UDCA, 

кадешто вкупниот износ на хемиски 

нечистотии е помал од 0.5%, врз основа на 

вкупната тежина на Nor-UDCA, и најмалку 

60% од честичките на полиморфот имаат 

големина < 10 mm, и кадешто споменатиот 

полиморф се карактеризира со XЗПД врвови 

на 11.9, 14.4, 15.3, 15.8, о 16.6 6 0.2 степени 

на 2-тета, и кадешто не аморфен Nor-UDCA 

во споменатиот полиморф е детектиран по 

пат на ХЗПД. има уште 13 патентни барања. 
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(51)  C 07C 55/10, A 61K 31/197, 31/205, 

31/513, 31/616, A 61P 9/00, C 07C 227/18, 

229/12, 57/15, 69/86, C 07D 239/557  

(11)  6850   (13) Т1 

(21)  2016/601   (22) 06/09/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EP11163839  27/04/2011  --; EP11163840  

27/04/2011  --; EP11163841  27/04/2011  --; 

EP11163871  27/04/2011  -- and EP11163872  

27/04/2011  -- 

(96)  27/04/2012 EP12720465.9 

(97)  08/06/2016 EP2702033 

(73)  Grindeks, a joint stock company 

53 Krustpils Street 1057 Riga, LV 

(74)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(72)  DAMBROVA, Maija; KALVINS, Ivars; 

LIEPINS, Edgars; PUGOVICS, Osvalds; 

VILSKERSTS, Reinis; KUKA, Janis; 

GRINBERGA, Solveiga; LOZA, Einars; 

STONANS, Ilmars and LOLA, Daina 

(54)  УПОТРЕБА НА 3-КАРБОКСИ-Н-ЕТИЛ-

Н,Н-ДИМЕТИЛПРОПАН-1-АМИНИУМ СОЛИ 

ВО ТРЕТМАНОТ НА КАРИОВАСКУЛАРНО 

ЗАБОЛУВАЊЕ 

(57)  1  Сол од 3-карбокси-N-етил-N,N-

диметилпропан-1-аминиум, ја има 

генералната формула 

 

 

 

кадешто R1 е -  има уште 9 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/439, 31/18, 31/47, 47/10, 47/26, 

47/32, 47/38, 9/20, 9/48, A 61P 13/02, 13/08  

(11)  6883   (13) Т1 

(21)  2016/646   (22) 20/09/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US20090149854P  04/02/2009  US 

(96)  02/02/2010 EP10738504.9 

(97)  31/08/2016 EP2394648 

(73)  Astellas Pharma Inc. 

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku 

Tokyo 103-8411, JP 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  YASUJI Takehiko; KINOSHITA Noriyuki; 

YOSHINO Hiroyuki; KAWAHAMA Shuuya; 

SAKO Kazuhiro and SUGIHARA Akio 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКА КОМПОЗИЦИЈА ЗА 

ОРАЛНО ДАВАЊЕ 

(57)  1  Таблета за употреба која што опфаќа  

(1) слој кој го опфаќа делот со модификувано 

ослободување кој опфаќа тамсулосин или 

негова фармацевтски прифатлива сол, како и 

полимер кој го формира хидрогел, и 

(2) слој кој опфаќа дел со моментално 

ослободување кој опфаќа од солифенацин 

или неговата фармацевтски прифатлива сол 

и најмалку една хидрофилна супстанца од 

група која се состои слој од  D-манитол, 

малтоз, полиетилен гликол и поливинил 

пиролидон.има уште 18 патентни барања. 
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(51)  C 07D 491/048, A 61K 31/4355, A 61P 

17/06, 19/02, 25/28, 27/06, 35/00  

(11)  6882   (13) Т1 

(21)  2016/648   (22) 21/09/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EP20120000842  09/02/2012  -- 

(96)  03/01/2013 EP13700192.1 

(97)  07/09/2016 EP2812337 

(73)  Merck Patent GmbH 

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DORSCH, Dieter; EGGENWEILER, Hans-

Michael and HOELZEMANN, Guenter 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ФУРО [3,2 - 

B]ПИРИДИН КАКО TBK1 И IKK 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединенија избрани од групата 

 

 

соединение бр.  име  

"A1"  5-[2-(4-морфолин-4-ил-фенил)-

фуро[3,2-b]пиридин-7-ил]-2-(тетрахидро-

пиран-4-илокси)-бензонитрил 

"A2"  5-[2-(3-морфолин-4-ил-фенил)-

фуро[3,2-b]пиридин-7-ил]-2-(тетрахидро-

пиран-4-илокси)-бензонитрил 

 

соединение бр. име  
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"A3"  4-{7-[3-цијано-4-(тетрахидро-пиран-4-

илокси)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-2-ил}-N-

етил-N-(2-метокси-етил)-бензамид 

"A4"  4-{7-[3-цијано-4-(тетрахидро-пиран-4-

илокси)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-2-ил}-

бензенска киселина етил естер  

"A5"  5-[2-(2-метокси-фенил)-фуро[3,2-

b]пиридин-7-ил]-2-(тетрахидро-пиран-4-

илокси)-бензонитрил 

"A6"  5-[2-(3-метокси-фенил)-фуро[3,2-

b]пиридин-7-ил]-2-(тетрахидро-пиран-4-

илокси)-бензонитрил 

"A7"  5-[2-(4-метокси-фенил)-фуро[3,2-

b]пиридин-7-ил]-2-(тетрахидро-пиран-4-

илокси)-бензонитрил 

"A8"  5-{2-[1-(2-метокси-етил)-1H-пиразол-4-

ил]-фуро[3,2-b]пиридин-7-ил}-2-(тетрахидро-

пиран-4- илокси)-бензонитрил 

"A9"  5-{2-[3-(4-метил-пиперазин-1-ил)-

фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-7-ил}-2-

(тетрахидро-пиран-4- илокси)-бензонитрил 

"A10"  5-{2-[4-(4-метил-пиперазин-1-ил)-

фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-7-ил}-2-

(тетрахидро-пиран-4-илокси)-бензонитрил 

"A11"  4-(4-{7-[3-цијано-4-(тетрахидро-пиран-

4-илокси)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-2-ил}-2-

метокси-бензоил)-пиперазин-1-карбоксилна 

киселина терт-бутил естер 

"A12"  4-{7-[3-цијано-4-(тетрахидро-пиран-4-

илокси)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-2-ил}-2-

метокси-бензенска киселина метил естер  

"A13"  5-[2-(1H-бензоимидазол-4-ил)-

фуро[3,2-b]пиридин-7-ил]-2-(тетрахидро-

пиран-4-илокси)-бензонитрил 

"A14"  5-[2-(2-оксо-2,3-дихидро-1H-

бензоимидазол-5-ил)-фуро[3,2-b]пиридин-7-

ил]-2-(тетрахидро-пиран-4- илокси)-

бензонитрил 

"A 15"  4-{7-[3-цијано-4-(тетрахидро-пиран-4-

илокси)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-2-ил}-N-

(2-метиламино-етил)-бензамид 

"A16"  [2-(4-{7-[3-цијано-4-(тетрахидро-

пиран-4-илокси)-фенил]фуро[3,2b]пиридин-2- 

ил}-бензоиламино)-етил]-метил-карбамитна 

киселина терт-бутил естер 

"A16a"  4-{7-[3-цијано-4-(тетрахидро-пиран-4-

илокси)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-2-ил}-

бензенска киселина 

"A17"  5-{2-[4-(4-метил-пиперазин-1-

карбонил)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-7-ил}-

2-(тетрахидро-пиран-4-илокси)-бензонитрил 

"A18"  4-{7-[3-цијано-4-(тетрахидро-пиран-4-

илокси)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-2-ил}-

бензамид 

"A19"  4-{7-[3-цијано-4-(тетрахидро-пиран-4-

илокси)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-2-ил}-N-

метил- бензамид 

"A20"  4-{7-[3-цијано-4-(тетрахидро-пиран-4-

илокси)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-2-ил}-N-

етил-бензамид 

"A21"  N-(2-терт-бутокси-етил)-4-{7-[3-цијано-

4-(тетрахидро-пиран-4-илокси)-фенил]-

фуро[3,2-b]пиридин-2- ил}-бензамид 

"A22"  4-{7-[3-цијано-4-(тетрахидро-пиран-4-

илокси)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-2-ил}-N-

(2-метокси- етил)-бензамид 

"A23"  4-{7-[3-цијано-4-(тетрахидро-пиран-4-

илокси)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-2-ил}-

N,N-диметил- бензамид 

"A24"  4-{7-[3-цијано-4-(тетрахидро-пиран-4-

илокси)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-2-ил}-N-

етил-N-метил- бензамид 

"A25"  4-{7-[3-цијано-4-(тетрахидро-пиран-4-

илокси)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-2-ил}-N-

(2-хидрокси-етил)-N-метил-бензамид 

"A26"  4-{7-[3-цијано-4-(тетрахидро-пиран-4-

илокси)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-2-ил}-N-

(2-метокси- етил)-N-метил-бензамид 

 

соединение бр. име  

"A26a"  3-{7-[3-цијано-4-(тетрахидро-пиран-4-

илокси)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-2-ил}-N-

етил-N-(2-метокси-етил)-бензамид 

"A27"  4-{7-[3-цијано-4-(тетрахидро-пиран-4-

илокси)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-2-ил}-N-

(2-диметиламино-етил)-бензамид 
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"A28"  4-{7-[3-цијано-4-(тетрахидро-пиран-4-

илокси)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-2-ил}-N-

(2-diметиламино-етил)-N-метил-бензамид 

"A29"  4-(4-{7-[3-цијано-4-(тетрахидро-пиран-

4-илокси)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-2- ил}-

бензоил)-пиперазинe-1-карбоксилна киселина 

терт-бутил естер 

"A30"  5-{2-[3-метокси-4-(2-oкса-6-аза-

спиро[3.3]хептан6-карбонил)-фенил]-

фуро[3,2-b]пиридин-7-ил}- 2-(тетрахидро-

пиран-4-илокси)-бензонитрил 

"A31"  4-{7-[3-цијано-4-(тетрахидро-пиран-4-

илокси)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-2-ил}-N-

(2-диметиламино- етил)-N-етил-2-метокси-

бензамид 

"A32"  4-{7-[3-цијано-4-(тетрахидро-пиран-4-

илокси)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-2-ил}-N-

(2-диметиламино- етил)-2-метокси-бензамид 

"A33"  4-{7-[3-цијано-4-(тетрахидро-пиран-4-

илокси)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-2-ил}-N-

(2-hydroxy- етил)-бензамид 

"A34"  5-{2-[4-(пиперазин-1-карбонил)-

фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-7-ил}-2-

(тетрахидро-пиран-4- илокси)-бензонитрил 

"A35"  5-{2-[3-метокси-4-(пиперазин-1-

карбонил)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-7-ил}-

2-(тетрахидро-пиран-4- илокси)-бензонитрил 

"A36"  4-(4-{7-[3-Цијано-4-(тетрахидро-пиран-

4-илокси)-фенил]-фуро[3,2-b]пиридин-2-ил}-

пиразол-1- ил)-пиперидин  

 

и нивни употребливи соли, таутомери и 

стереоизомери, вклучувајќи нивни смеси во 

сите односи. има уште 2 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 5/08, A 01N 43/78, A 61K 31/425  

(11)  6881   (13) Т1 

(21)  2016/656   (22) 26/09/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US20100348978P  27/05/2010  US 

(96)  26/05/2011 EP11787462.8 

(97)  06/07/2016 EP2575467 

(73)  The Regents of the University of 

Colorado, a body corporate 

1800 Grant Street, 8th Floor Denver, CO 

80203, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  ZHANG, Gan; LIU, Xuedong; PHILLIPS, 

Andrew, J.; UNGERMANNOVA, Dana and 

NASVESCHUK, Christopher, G. 

(54)  МАКРОЦИКЛИЧНИ СОСТАВИ 

УПОТРЕБЕНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

ХИСТОН ДЕАЦЕТИЛАЗИ 

 

 

(51)  A 61M 5/14, 5/38  

(11)  6880   (13) Т1 

(21)  2016/657   (22) 26/09/2016 

(45) 30/04/2017 

(96)  25/06/2010 EP10167402.6 

(97)  20/07/2016 EP2399621 

(73)  Codan Holding GmbH 

Stig Husted-Andersen Strasse 11 23738 

Lensahn, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Krüger, Peter and Ahrens, Helge 

(54)  КОМОРА ЗА КАПНУВАЊЕ СО 

ВЕНТИЛАЦИОНЕН ВЕНТИЛ 

 

(57)  1  Комората (1) за капнување за 

инфузионен комплет (27) за давање на 

инфузија и/или на течен лек на пациент, која 

што има цевкаст доводен приклучок (20) 

сместен на горниот крај (24) на комората за 

капнување и цевкаст одводен приклучок (21) 

на долниот крај на комората за капнување, 
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при што најмалку еден минлив отвор (2) е 

изведен на горниот крај (24) на комората (1) 

за капнување и каде што вентилационен 

вентил  (3) на горниот крај (24) на комората 

(1) за капнување обезбеден за газирање 

и/или дегазирање на истото, а при што 

вентилационен вентил (3) го вклучува 

еластичниот заклучувачки елемент  (4) за 

автоматско затворање на најмалку еден од 

минувачките отвори (2) како и две работни 

крилја (5) за рачна еластична деформација  

на заклучувачкиот елемент (4) да се овозмжи 

најмалку делумно ослободување најмалку на 

еден минувателен отвор (2), н а з н а ч е н со 

тоа, што флексибилен балон (12) е за 

прифаќање на вентилационен гас кој 

излегува низ минувачкиот отвор (2) сместен 

на горниот крај (24) на комората (1) за 

капнување  и  каде што цевката или црево   

(13) со ракавица (14) за поврзување на 

доводната  цевка (22) сместена на цевкаст 

доводен приклучок (20), а балонот  (12) е 

фиксиран на рукавец (14).  има уште 11 

патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/00, A 24B 15/16, A 61K 31/465, 

47/12, 47/22, 47/26, 47/32, 47/38, 9/14, 9/16  

(11)  6849   (13) Т1 

(21)  2016/658   (22) 26/09/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  SE20110050273  29/03/2011  SE and 

US201161470264P  31/03/2011  US 

(96)  28/03/2012 EP12765290.7 



 

 

П а т е н т и    129 | С т р а н а  

 

30 Април 2017 Гласник Бр. 2/2017  

(97)  13/07/2016 EP2691096 

(73)  NYZ AB and wm17 Holding AG 

SE-118 85 Stockholm, SE and c/o KBT 

Treuhand AG Zug Neuhofstrasse 5a 6340 

Baar, CH 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  NILSSON, Per-Gunnar 

(54)  ТОРБИЧКА  КОЈА ШТО СОДРЖИ 

НИКОТИН ВО ОБЛИК НА СЛОБОДНА СОЛ 

(57)  1  Производ за орална достава на 

никотин кој што  го содржи  езгрото кое што го 

опфаќа правот 

a) најмалку на една слободна сол на 

нитотинот  

b) најмалку еден pH на прилаготувчки агенс 

c) најмалку еден полнител 

како и водонорастворителна вреќичка , при 

што спомнатата вреќичка е порозна за плунка 

како и за во нејзе растворителни делови од 

прав, каде што спомнатиот спомнатиот 

производ  по контакт со пречистена вода 

создава  pH од најмалку 6.има уште 20 

патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 47/24, 31/135, 31/137, 31/16, 

31/167, 31/192, 31/194, 31/40, 31/46, 31/56, 

31/58, 47/02, 9/00, A 61P 11/00  

(11)  6859   (13) Т1 

(21)  2016/678   (22) 05/10/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US182565P  29/05/2009  US; US258172P  

04/11/2009  US; US309365P  01/03/2010  US 

and US345536P  17/05/2010  US 

(96)  28/05/2010 EP10721258.1 

(97)  06/07/2016 EP2435023 

(73)  Pearl Therapeutics, Inc. 

200 Saginaw Drive Redwood City, CA 94063, 

US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  VEHRING, Reinhard; HARTMAN, Michael 

Steven; SMITH, Adrian Edward; JOSHI, Vidya 

B. and DWIVEDI, Sarvajna Kumar 

(54)  СОСТАВИ ЗА ПУЛМОНАЛНА 

ИСПОРАКА НА МУСКАРИНСКИ 

АНТАГОНИСТИ СО ДОЛГОТРАЈНО 

ДЕЈСТВО И БЕТА 2 АДРЕНЕРГИЧНИ 

РЕЦЕПТОР АГОНИСТИ СО ДОЛГОТРАЈНО 

ДЕЈСТВО И ПОВРЗАНИ МЕТОДИ И 

СИСТЕМИ 

(57)  1  Фармацевтски состав испорачлив од 

мерно дозен инхалатор, што содржи: 

суспензион медиум што содржи 

фармацевтски прифатливо гориво; 

мнозинство на честички од активен агенс што 

содржат активен агенс одбран од 

гликопиролат и формотерол и било кои 

фармацевтски прифатливи соли, естери, 

енантиомери, мешавини од енантиомери или 

нивни солвати; и 

мнозинство на респирабилни суспендирачки 

честички кои се перфорирани микроструктури 

што содржат DSPC (1,2-дистероил-sn-
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глицеро-3-фосфохолин) и калциум хлорид, и 

каде што мнозинството на честички од 

активен агенс ко-лоцираат со мнозинството 

на суспендирачки честички во рамките на 

суспензиониот медиум за да се формира ко-

суспензија.има уште 34 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/46, 31/135, 31/137, 31/16, 

31/167, 31/192, 31/194, 31/40, 31/56, 31/58, 

47/02, 47/24, 9/00, A 61P 11/00  

(11)  6858   (13) Т1 

(21)  2016/679   (22) 05/10/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US182565P  29/05/2009  US; US258172P  

04/11/2009  US; US309365P  01/03/2010  US 

and US345536P  17/05/2010  US 

(96)  28/05/2010 EP10727551.3 

(97)  06/07/2016 EP2435024 

(73)  Pearl Therapeutics, Inc. 

200 Saginaw Drive Redwood City, CA 94063, 

US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  VEHRING, Reinhard; HARTMAN, Michael, 

Steven; SMITH, Adrian, Edward; JOSHI, Vidya, 

B. and DWIVEDI, Sarvajna, Kumar 

(54)  СОСТАВИ ЗА РЕСПИРАТОРНА 

ИСПОРАКА НА АКТИВНИ АГЕНСИ И 

ПОВРЗАНИ МЕТОДИ И СИСТЕМИ 

(57)  1  Ко-суспензија испорачлива од мерно 

дозен инхалатор, стабилната ко-суспензија 

содржи: 

суспензион медиум што содржи 

фармацевтски прифатливо HFA гориво; 

мнозинство на честички од активен агенс што 

содржат комбинација од активни агенси 

одбрани од (a) комбинација од формотерол и 

будесонид или нивни соли, естери, солвати, 

енантиомери и мешавини од енантиомери, и 

(б) комбинација од гликопиролат, 

формотерол и будесонид, или нивни соли, 

естери, солвати, енантиомери и мешавини од 

енантиомери; и 

мнозинство на респирабилни суспендирачки 

честички, каде што мнозинството на 

респирабилни суспендирачки честички ко-

лоцираат со мнозинството на честички од 

активен агенс и покрај пловните разлики 

помеѓу честичките од активен агенс и 

суспендирачките честички во рамките на 

суспензиониот медиум каде што 

респирабилните суспендирачки честички се 

перфорирани микроструктури што содржат 

DSPC (1,2-дистероил-sn-глицеро-3-
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фосфохолин) и калциум хлорид.има уште 24 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/167, 31/135, 31/137, 31/16, 

31/192, 31/194, 31/40, 31/46, 31/56, 31/58, 

47/02, 47/24, 9/00, A 61P 11/00  

(11)  6852   (13) Т1 

(21)  2016/680   (22) 05/10/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US182565P  29/05/2009  US; US258172P  

04/11/2009  US; US309365P  01/03/2010  US 

and US345536P  17/05/2010  US 

(96)  28/05/2010 EP10727553.9 

(97)  06/07/2016 EP2435025 

(73)  Pearl Therapeutics, Inc. 

200 Saginaw Drive Redwood City, CA 94063, 

US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  VEHRING, Reinhard; HARTMAN, Michael, 

Steven; SMITH, Adrian, Edward; JOSHI, Vidya, 

B.; DWIVEDI, Sarvajna, and LECHUGA-

BALLESTEROS, David 

(54)  РЕСПИРАТОРНА ИСПОРАКА НА 

АКТИВНИ АГЕНСИ  

(57)  1  Фармацевтски состав испорачлив од 

мерно дозен инхалатор, што содржи: 

суспензион медиум што содржи 

фармацевтски прифатливо гориво; 

два или повеќе различни видови на честички 

од активен агенс, каде што секој од двата или 

повеќе различни видови на честички од 

активен агенс содржат различен активен 

агенс, каде што  

прв вид на честички од активен агенс што 

содржи активен агенс одбран од 

гликопиролат, вклучително било кои 

фармацевтски прифатливи соли, естери, 

енантиомери, мешавини од енантиомери или 

нивни солвати,  

втор вид на честички од активен агенс што 

содржи активен агенс одбран од 

формотерол, вклучително било кои 

фармацевтски прифатливи соли, естери, 

енантиомери, мешавини од енантиомери или 

нивни солвати; и 

еден или повеќе видови  респирабилни 

суспендирачки честички, каде што двата или 

повеќе повеќе различни видови на честички 

од активен агенс и еден или повеќе видови 

на на суспендирачки честички ко-лоцираат во 

рамките на суспензиониот медиум за да 

формираат ко-суспензија; 

каде што барем еден вид од суспендирачки 

честички содржи перфорирани 

микроструктури каде што перфорираните 

микроструктури содржат DSPC (1,2-
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дистероил-sn-глицеро-3-фосфохолин) и 

калциум хлорид.има уште 31 патентни 

барања. 

 

 

(51)  H 01Q 15/16, A 61N 5/02  

(11)  6968   (13) Т1 

(21)  2016/801   (22) 15/11/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  RU20120119833  15/05/2012  RU 

(96)  08/04/2013 EP13162660.8 

(97)  28/09/2016 EP2665127 

(73)  Quantrill Estate Inc. 

P.O. Box 958 Pasea Estate Road Town 

Tortola, VG 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(72)  Komrakov, Evgeny Vyacheslavovich 

(54)  ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ УРЕД ЗА ПРЕНОС 

НА ЗРАЧЕЊЕ 

(57)  1  Повеќенаменски уред за пренос на 

зрачење од изворот на зрачењето кон објект 

каде што уредот се состои од две антени (1), 

секоја дизајнирана како издолжен сегмент од 

закривена површина, прицврстена во 

фокалната зона (6), дистрибуиран извор на 

зрачење (2) поставен во отворот кон 

рамнината на барем една од антените (1), 

или во една од фокалните области (5) од 

секоја антена (1), и објект (4) поставен во 

комбинираната фокална област (6) на двете 

антени (1), назначено со тоа што заедничката 

фокална зона (6) се реконфигурира по 

концентрација и волумен со промена на 

растојанието помеѓу антените (1). има уште 6 

патентни барања. 
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(51)  F 25B 21/02  

(11)  6886   (13) Т1 

(21)  2016/802   (22) 15/11/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US201261643622P  07/05/2012  US; 

US201261643625P  07/05/2012  US; 

US201261643628P  07/05/2012  US; 

US201261643631P  07/05/2012  US; 

US201261643635P  07/05/2012  US; 

US201261643640P  07/05/2012  US; 

US201261643644P  07/05/2012  US; 

US201261643646P  07/05/2012  US; 

US201261643649P  07/05/2012  US; 

US201261716882P  22/10/2012  US; 

US201261716885P  22/10/2012  US; 

US201261739239P  19/12/2012  US; 

US201313836525  15/03/2013  US; 

US201313867519  22/04/2013  US; 

US201313867567  22/04/2013  US and 

US201313867589  22/04/2013  US 

(96)  07/05/2013 EP13724982.7 

(97)  02/11/2016 EP2847524 

(73)  Phononic Devices, Inc. 

800 Capitola Drive Suite 7 Durham, North 

Carolina 27713, US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  EDWARDS, Jesse, W.; THERRIEN, 

Robert, Joseph; JUNE, M., Sean; YADAV, 

Abhishek and SUMMERS, III, James, Barton 

(54)  СИСТЕМИ И МЕТОДИ КОИ СЕ 

ОДНЕСУВААТ НА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕН 

СИСТЕМ НА ТОПЛИНСКИ ИЗМЕНУВАЧ 

 

 

(51)  E 04F 11/18, B 23K 37/04, E 04F 11/02, 

21/26, F 16B 7/00  

(11)  6887   (13) Т1 

(21)  2016/803   (22) 15/11/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  DE20142002934U  04/04/2014  DE 

(96)  23/12/2014 EP14200217.9 

(97)  02/11/2016 EP2927389 
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(73)  Feldmann Metall & Schmiedekunst 

GmbH 

Mühlsteig 25 90579 Langenzenn, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Skegro, Katharina 

(54)  ПОМОШЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА 

МОНТИРАЊЕ НА ОГРАДА 

(57)  1  Помошен елемент (10) која се 

монтира на ограда (14, 15) како ракофат (15) 

и на барем еден столб, којашто се состои од  

основно тело (11) за поставување на 

ракофатот (15) вертикално над завршната 

страна на столбот,  

потпорен член (12) којшто раздвоиво е 

прикачен кон основното тело (11) за подршка 

на основното тело (11) над столбот, два 

комплементарно формирани членови за 

придржување (13) коишто раздвоиво се 

прикачен кон основното тело (11) за 

сврзување на ракофатот (15) во правец на 

цилиндричната потпорна спојница (14) која се 

испакнува од завршната страна на столбот, 

кадешто шупливиот цилиндричен канал 

попречно преминува преку потпорниот член 

(12) за лигање на помошниот елемент (10) 

аксијално во потпорната спојница (14), 

каналот еластично е отворен во предната 

страна на потпорниот член (12) за 

одвојување на помошниот елемент (10) 

радијално од потпорната спојница (14), 

се карактеризира со тоашто 

основното тело (11) е во основа U-форма со 

цел придржување на ракофатот.има уште 13 

патентни барања. 

 

 

(51)  A 24F 47/00, A 61M 15/00, 15/06  

(11)  6888   (13) Т1 

(21)  2016/804   (22) 15/11/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  DE20111010532  07/02/2011  DE 

(96)  06/02/2012 EP12708093.5 

(97)  17/08/2016 EP2672846 

(73)  S.A.S.C. AG 

Dorfstrasse 16 6340 Baar, CH 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BURGHARDT, Thorsten 

(54)  НАПРАВА ЗА ИНХАЛИРАЊЕ 

(57)  1  Направата за инхалирање на гасовити 

флуиди, особено никотин, којашто се состои 

од тело во облик на ракавец (1), во којшто е 

вградено депо (3) заптивано на начин гасот 

да не може да излезе и коешто поседува 

устие (4), така поставено што струењето на 
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гасот од депото (3) е во насока кон влезот на 

гасот, како и средство за активирање (5) на 

отворањето на депото (3), при што направата 

може повторно да се полни се карактеризира 

со тоа што средството за активирање (5) е 

формирано од филм (55), при што филмот 

(55) е само адхезивен.      има уште 4 

патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 413/14, A 61K 31/5377, A 61P 

35/00, C 07D 403/04, 403/10, 403/14  

(11)  6889   (13) Т1 

(21)  2016/805   (22) 15/11/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  WO2010CA00518  06/04/2010  --; 

US20100321329P  06/04/2010  US and 

US20100321332P  06/04/2010  US 

(96)  06/04/2011 EP11764988.9 

(97)  17/08/2016 EP2556071 

(73)  University Health Network 

190 Elizabeth Street Toronto, ON M5G 2C4, 

CA 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SAMPSON, Peter Brent; LIU, Yong; LI, 

Sze-Wan; FORREST, Bryan T.; PAULS, Heinz 

W.; EDWARDS, Louise G.; FEHER, Miklos; 

PATEL, Narendra Kumar B.; LAUFER, 

Radoslaw and PAN, Guohua 

(54)  КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ И НИВНА 

УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА РАК 

(57)  1  Соединение претставено со следната 

структурна формула: 

 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

кадешто: 

 

Ra е -F, метокси, метил или етил; 

R4 е -H или метил; и 

R6 е -CH=CH-(опционално супституиран 

фенил), кадешто фенилот во -CH=CH-

(фенил) е опционално супституиран со еден 

или повеќе супституенти независно избрани 

од групата составена од халоген, C1-6 алкил, 

C1-6 халоалкил, (C1-6 аминоалкил), (C1-6 

алкиламино)C1-6 алкил, (фенил)C1-6 алкил, 

амино, C1-6 алкиламино, C1-6 диалкиламино, 

-(CH2)0-3-N-пиперидинил, -(CH2)0-3-N-

морфолинил, -(CH2)0-3-N-пиролидинил, -

(CH2)0-3-N-пиперазинил и -(CH2)0-3-N-

оксазепанил, кадешто N-пиперазинил е 
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опционално N’-супституиран со C1-6 алкил или C1-6 ацил.има уште 12 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07F 9/24, C 07D 473/18, C 07F 7/18, 

9/6558, 9/6561  

(11)  6969   (13) Т1 

(21)  2016/806   (22) 16/11/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  JP2010220865  30/09/2010  JP 

(96)  29/09/2011 EP11829283.8 

(97)  02/11/2016 EP2623507 

(73)  Nippon Shinyaku Co., Ltd. 

14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho 

Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-8550, JP 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  UEDA, Toshihiro 

(54)  ДЕРИВАТ НА МОРФОЛИНО 

НУКЛЕИНСКА КИСЕЛИНА 

 

. 

 

 

(51)  A 01G 27/00, 1/00, 13/00, 25/00, 31/02, 

7/00  

(11)  6971   (13) Т1 

(21)  2016/808   (22) 16/11/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  JP20060254439  20/09/2006  JP and 

JP20070144202  30/05/2007  JP 

(96)  10/09/2007 EP07828221.7 

(97)  26/10/2016 EP2064942 

(73)  Mebiol Inc. 

1-25-8 Nakahara, Hiratsuka-shi Kanagawa 

254-0075, JP 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  OKAMOTO, Akihiro; FUJII, Manabu; 

YOSHIOKA, Hiroshi and MORI, Yuichi 

(54)  СИСТЕМ И МЕТОД ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ 

НА РАСТЕНИЈА 
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(51)  A 61K 47/20, 31/57, 9/14, 9/16, A 61P 

15/18, 5/00  

(11)  6972   (13) Т1 

(21)  2016/809   (22) 16/11/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  FR20120060603  08/11/2012  FR 

(96)  07/11/2013 EP13801639.9 

(97)  14/09/2016 EP2916871 

(73)  Laboratoire HRA Pharma 

15, rue Béranger 75003 Paris, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  BATTUNG, Florian; JUVIN, Pierre-Yves; 

HECQ, Jérôme and COLIN, Aude 

(54)  ПРОИЗВОД ОД КО-МИКРОНИЗАЦИЈА 

КОЈ ШТО ОПФАЌА УЛИПРИСТАЛ АЦЕТАТ 

(57)  1  Производот  на ко-микронизацијата кој 

опфаќа:  

- aктивна состојка одбрана од група која што 

се состои од улипустал ацетат, металоболит 

на улипристал ацетат, металоболит на 

улипристал ацетат и нивните мешавини, и 

- фармацевтски прифатлив цврст сурфактант 

одбран од  C8-C20 алкил сулфатни соли и 

нивните мешавини.има уште 15 патентни 

барања. 

 

 

(51)  B 65D 85/804  

(11)  6890   (13) Т1 

(21)  2016/812   (22) 16/11/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  MI20090571  09/04/2009  IT 

(96)  08/04/2010 EP10719284.1 

(97)  24/08/2016 EP2417039 

(73)  Mitaca S.r.l. 

Frazione Malvaglio (Milano), IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  MACCHI, Edoardo 

(54)  ПАТРОН ЗА КАФЕ И РАСТВОРЛИВИ 

ПРОИЗВОДИ ЗА ПРИПРЕМА НА 

ПИЈАЛАЦИ 

(57)  1  Патрон за кафе или растворливи 

производи за производство на пијалак, кој 

што се состои од: 

  

- сад (2) дизајниран така да содржи 

кафе или растворлив производ: 

- капак (6) поставен околу садот (2) 

така да го одредува горниот ѕид преку кој 

вле¬гува топ-лата вода под притисок во 

садот со цел да се произведе пијалакот; 

- филтер (4) дизајниран така да биде 

поставен внатре во садот (2) над долниот ѕид 

(20) на садот преку кој истекува пијалокот; 

- споменатиот долен ѕид (20) од садот 

кој што има најмалку еден дел кој што може 

да се скрши, дизај¬ни¬ран така да се скрши 

кога течноста во патронот достигнува 

однапред по-десен притисок, така да се 

формира најмалку еден отвор (50) кој што ќе 

овозможи пија-лакот да биде извлечен од 

патронот (1). 

 

што се карактеризира со тоа што 

споменатиот најмалку еден дел кој што може 

да крши, се доби¬ва со претходно 

засекување или правење жлеб (26) со што се 

ограничува еден потенок дел (22) на долниот 

ѕид (20) на садот (2) од стврднатите 

централни испакнатини (27), за да се 

формира нај¬малку еден флексибилен јазик 

(28) кој што е прицврстен за споменатиот 

долен ѕид (20) долж работ (35) и може да 

биде одвоен од споменатите централни 

испакнатини (27) за да се одреди 
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споменатиот отвор (50) за истекување на пијалакот.има уште 9 патентни барања. 

 

 

(51)  A 24D 1/02, A 24C 5/00, B 41M 1/04, 3/00  

(11)  6891   (13) Т1 

(21)  2016/813   (22) 17/11/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  ES201131662  17/10/2011  ES 

(96)  07/03/2012 EP12841160.0 

(97)  21/09/2016 EP2769845 

(73)  Miquel y Costas & Miquel, S.A. 

08006 Barcelona, ES 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  TOSAS FUENTES, Agustín and DE 

MARISCAL RUIGOMEZ, Pablo 

(54)  Метод на печатење со единечен слој 

врз хартиена обвивка наменета за 

производи за пушење 

(57)  1  Метод на печатење со единечен слој 

на водено мастило врз хартиена обвивка 

наменета за производи за пушење, со цел да 

се добие  

хартиена обвивка за производи за пушење со 

ниска склоност на запаливост со помош на 

флексографска техника, која се 

карактеризира со тоа што (1) печатењето се 

извршува со флексо машина за печатење со 

централен драм која користи само една група 

за печатење, 

(2) наведената група е опремена со 

- анилокс со капацитет помеѓу 10 и 40 см3/м2 

- и цилиндер за печатење опремен со форма 

на печатење селектирана од: 

- матрица плус лепило, 

- складиште за боја, и 

(3) мастило кое содржи барем една 

супстанца за формирање на филм и се 

користи додаток (адитив) од минерали. има 

уште 18 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/485, 47/10, 47/26, 9/10, A 61P 

25/04, 25/36  

(11)  6892   (13) Т1 

(21)  2016/814   (22) 17/11/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  GB20100009546  08/06/2010  GB 

(96)  06/06/2011 EP11728038.8 

(97)  09/11/2016 EP2579875 

(73)  Indivior UK Limited 

103-105 Bath Road Slough Berkshire SL1 

3UH, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ZHOU, Mingxing and NORTON, Richard, 

L. 

(54)  СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ 

БУПРЕНОФИН 

(57)  1  Состав којшто содржи: 

 

• суспензија на 5 - 20 wt% бупренофин во 

вода; 

• полиетилен гликол (PEG) полимер, и 

• не-јонски сурфактант избран од групата 

составена од Tween 20, Tween 80, 

полоксамери, и фосфолипиди, 

 

кадешто: 

 

• бупренофинот е присутен како слободна 

база (непротонирана) форма; 

• бупренофинот е во форма на честички со 

просечна големина на честички од помалку 

од 50µm; и, 

• составот не содржи полиактид или 

полигликолид полимер или нивна смеса.има 

уште 12 патентни барања. 
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(51)  C 12N 9/26  

(11)  6893   (13) Т1 

(21)  2016/818   (22) 18/11/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US411331P  08/11/2010  US and 

US412180P  10/11/2010  US 

(96)  08/11/2011 EP11839428.7 

(97)  31/08/2016 EP2638152 

(73)  Amicus Therapeutics, Inc. 

1 Cedar Brook Drive Cranbury, NJ 08512, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  DO, Hung 

(54)  ВАРИЈАНТНИ, РЕКОМБИНАНТНИ 

БЕТА-ГЛУКОЦЕРЕБРОЗИДАЗА ПРОТЕИНИ 

СО ЗГОЛЕМЕНА СТАБИЛНОСТ И 

ЗГОЛЕМЕНА ЗАДРЖАНА КАТАЛИТИЧКА 

АКТИВНОСТ 

(57)  1  Варијантен, рекомбинантен човечки β-

глукоцереброзидаза протеин што има 

мутација одбрана од: 

F316A и L317F; 

H145L; 

H145F; 

H145L, F316A и L317F; 

K321A; и 

K321V; 

 во однос на амино киселинската 

секвенца со СЕК ИД БР: 1.има уште 14 

патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 15/82, A 01H 5/00, C 07K 14/415, C 

12Q 1/68  

(11)  6894   (13) Т1 

(21)  2016/819   (22) 18/11/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EP08075648  18/07/2008  -- and 

US135230P  17/07/2008  US 

(96)  09/07/2009 EP09777089.5 

(97)  31/08/2016 EP2304038 

(73)  Bayer CropScience NV 

J.E. Mommaertslaan 14 1831 Diegem, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  LAGA, Benjamin; DEN BOER, Bart and 

LAMBERT, Bart 

(54)  BRASSICA РАСТЕНИЕ ШТО СОДРЖИ 

МУТИРАН ЗРЕЛ ЗАТВОРЕН АЛЕЛ 

(57)  1  Brassica napus растение што содржи 

барем два IND гени, или негова клетка, дел, 

семе или проген, назначено со тоа, што 

истото содржи барем две делумно 

елиминаторни мутантни IND алели во својот 

геном, каде што наведениот делумно 
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елиминаторен мутантен IND алел е IND алел 

што произведува IND протеин каде што 

барем една амино киселина одбрана од 

амино киселината на положба што одговара 

на позиција 124 од СЕК ИД БР:2, амино 

киселината на позиција што одговара на 

позиција 146 од СЕК ИД БР:2, амино 

киселината на позиција што одговара на 

позиција 159 од СЕК ИД БР:2, амино 

киселината на позиција што одговара на 

позиција 136 од СЕК ИД БР:4, амино 

киселината на позиција што одговара на 

позиција 139 од СЕК ИД БР:4, или амино 

киселината на позиција што одговара на 

позиција 142 од СЕК ИД БР:4, е 

супституирана со друга амино киселина, така 

што биолошката активност на произведениот 

IND протеин е намалена но не целосно 

прекината споредено со соодветниот див-тип 

функционален IND протеин. има уште 11 

патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00, 

5/08  

(11)  6895   (13) Т1 

(21)  2016/820   (22) 18/11/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  EP09075546  10/12/2009  -- 

(96)  18/11/2010 EP10782255.3 

(97)  09/11/2016 EP2510006 

(73)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  FREIBERG, Christoph; OTTO, Christiane; 

HARRENGA, Axel; TRAUTWEIN, Mark; 

GREVEN, Simone; WILMEN, Andreas; WOLF, 

Siegmund; BRUDER, Sandra and EICKER, 

Andrea 

(54)  НЕУТРАЛИЗИРАЧКИ АНТИТЕЛА НА 

ПРОЛАКТИН РЕЦЕПТОР И НИВНА 

ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА 

(57)  1  Антитело 006-H08 или негови 

дефинирани созреани варијанти според 

табела 5 или негови антиген-врзувачки 

фрагменти што антагонизира пролактин 

рецептор-посредувано сигнализирање и кое 

се врзува за епитопи од екстраклеточниот 

домен на пролактин рецепторот и човечки 

полиморфни варијанти на истиот каде што 

секвенцата на амино киселина од 

екстраклеточниот домен на пролактин 

рецепторот одговара на СЕК ИД БР: 70, и 

секвенцата на нуклеинска киселина одговара 

на СЕК ИД БР: 71, каде што СЕК ИД БР: 1 од 

променливиот тежок ланец одговара на 

HCDR1, СЕК ИД БР: 7 одговара на HCDR2, 

СЕК ИД БР: 13 одговара на HCDR3, и СЕК ИД 

БР: 18 од променливиот лесен ланец 

одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 24 одговара 

на LCDR2 и СЕК ИД БР: 29 одговара на 

LCDR3, и каде што  

a. СЕК ИД БР: 1 од променливиот тежок 

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 74 

одговара на HCDR2, СЕК ИД БР: 13 одговара 

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 78 од променливиот 

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 

24 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 90 

одговара на LCDR3; или 

b. СЕК ИД БР: 1 од променливиот тежок 

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 75 

одговара на HCDR2, СЕК ИД БР: 13 одговара 

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 82 од променливиот 

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 

24 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 91 

одговара на LCDR3; или 

c. СЕК ИД БР: 1 од променливиот тежок 

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 7 

одговара на HCDR2, СЕК ИД БР: 13 одговара 

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 82 од променливиот 

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 

24 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 29 



 

 

142 | С т р а н а   П а т е н т и  

 

30 Април 2017 
 

Гласник Бр. 2/2017  

одговара на LCDR3; или 

d. СЕК ИД БР: 1 од променливиот тежок 

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 7 

одговара на HCDR2, СЕК ИД БР: 13 одговара 

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 86 од променливиот 

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 

24 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 29 

одговара на LCDR3; или 

e. СЕК ИД БР: 1 од променливиот тежок 

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 74 

одговара на HCDR2, СЕК ИД БР: 13 одговара 

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 87 од променливиот 

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 

24 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 100 

одговара на LCDR3; или 

f. СЕК ИД БР: 1 од променливиот тежок ланец 

одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 74 одговара 

на HCDR2, СЕК ИД БР: 13 одговара на 

HCDR3, и СЕК ИД БР: 87 од променливиот 

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 

24 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 92 

одговара на LCDR3; или 

g. СЕК ИД БР: 1 од променливиот тежок 

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 74 

одговара на HCDR2, СЕК ИД БР: 13 одговара 

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 89 од променливиот 

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 

24 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 93 

одговара на LCDR3; или 

h. СЕК ИД БР: 1 од променливиот тежок 

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 74 

одговара на HCDR2, СЕК ИД БР: 13 одговара 

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 79 од променливиот 

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 

24 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 101 

одговара на LCDR3, or 

i. СЕК ИД БР: 1 од променливиот тежок ланец 

одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 76 одговара 

на HCDR2, СЕК ИД БР: 13 одговара на 

HCDR3, и СЕК ИД БР: 89 од променливиот 

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 

24 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 90 

одговара на LCDR3; или 

j. СЕК ИД БР: 1 од променливиот тежок ланец 

одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 7 одговара 

на HCDR2, СЕК ИД БР: 13 одговара на 

HCDR3, и СЕК ИД БР: 18 од променливиот 

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 

24 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 100 

одговара на LCDR3; или 

k. СЕК ИД БР: 1 од променливиот тежок 

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 7 

одговара на HCDR2, СЕК ИД БР: 13 одговара 

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 18 од променливиот 

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 

24 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 97 

одговара на LCDR3; или 

l. СЕК ИД БР: 1 од променливиот тежок ланец 

одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 7 одговара 

на HCDR2, СЕК ИД БР: 13 одговара на 

HCDR3, и СЕК ИД БР: 18 од променливиот 

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 

24 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 98 

одговара на LCDR3; или 

m. СЕК ИД БР: 1 од променливиот тежок 

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 74 

одговара на HCDR2, СЕК ИД БР: 13 одговара 

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 83 од променливиот 

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 

24 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 99 

одговара на LCDR3; или 

n. СЕК ИД БР: 1 од променливиот тежок 

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 7 

одговара на HCDR2, СЕК ИД БР: 13 одговара 

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 18 од променливиот 

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 

24 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 96 

одговара на LCDR3; или 

o. СЕК ИД БР: 1 од променливиот тежок 

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 7 

одговара на HCDR2, СЕК ИД БР: 13 одговара 

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 18 од променливиот 

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 

24 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 94 

одговара на LCDR3; или 

p. СЕК ИД БР: 1 од променливиот тежок 
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ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 74 

одговара на HCDR2, СЕК ИД БР: 13 одговара 

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 88 од променливиот 

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 

24 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 90 

одговара на LCDR3; или 

q. СЕК ИД БР: 1 од променливиот тежок 

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 74 

одговара на HCDR2, СЕК ИД БР: 13 одговара 

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 81 од променливиот 

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 

24 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 95 

одговара на LCDR3; или 

r. СЕК ИД БР: 1 од променливиот тежок 

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 75 

одговара на HCDR2, СЕК ИД БР: 13 одговара 

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 18 од променливиот 

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 

24 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 29 

одговара на LCDR3; или 

s. СЕК ИД БР: 1 од променливиот тежок 

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 77 

одговара на HCDR2, СЕК ИД БР: 13 одговара 

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 18 од променливиот 

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 

24 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 29 

одговара на LCDR3; или 

t. СЕК ИД БР: 1 од променливиот тежок ланец 

одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 7 одговара 

на HCDR2, СЕК ИД БР: 13 одговара на 

HCDR3, и СЕК ИД БР: 80 од променливиот 

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 

24 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 29 

одговара на LCDR3; или 

u. СЕК ИД БР: 1 од променливиот тежок 

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 7 

одговара на HCDR2, СЕК ИД БР: 13 одговара 

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 85 од променливиот 

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 

24 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 29 

одговара на LCDR3 9; или 

v. СЕК ИД БР: 1 од променливиот тежок 

ланец одговара на HCDR1, СЕК ИД БР: 7 

одговара на HCDR2, СЕК ИД БР: 13 одговара 

на HCDR3, и СЕК ИД БР: 84 од променливиот 

лесен ланец одговара на LCDR1, СЕК ИД БР: 

24 одговара на LCDR2 и СЕК ИД БР: 29 

одговара на LCDR3.има уште 18 патентни 

барања. 
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(51)  C 07C 45/45, 49/80  

(11)  6896   (13) Т1 

(21)  2016/822   (22) 18/11/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US43452  09/04/2008  US and US80437  

14/07/2008  US 

(96)  08/04/2009 EP13195674.0 

(97)  26/10/2016 EP2706053 

(73)  E. I. du Pont de Nemours and Company 

Wilmington, DE 19805, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Annis, Gary David 

(54)  МЕТОД ЗА ПОДГОТОВКА НА 2-

ТРИФЛУОРОМЕТИЛ КЕТОНИ 

(57)  1  Метод за подготовка на соединение 

со Формула 2 

 

  

 

каде што 

 

Z е 

 

  

и 

 

R2a е F, Cl, Br или CF3; 

R2b е H, F, Cl или Br; и 

R2c е F, Cl, Br или CF3; 

 

кој што се состои од 

 

(1) формирање на реакциска смеса која што 

содржи Грињаров реагенс добиен од 

соединение со Формула 5 

 

Z-X   5 

 

каде што X е I, 

со доведување во контакт на соединението 

со Формула 5 со 

 

(a) магнезиум метал, или 

(б) алкилмагнезиум халид во присуство на 

етеричен солвент; и потоа 

 

(2) доведување во контакт на реакциската 

смеса со соединение со Формула 6 

 

  

 

каде што 

 

Y е OR11 или NR12R13; 

R11 е C1-C5 алкил; и 

R12 и R13 се независно C1-C2 алкил; или 

R12 и R13 се земени заедно како -

CH2CH2OCH2CH2-.има уште 6 патентни 

барања. 
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(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/5025, 45/06, A 

61P 29/00  

(11)  6897   (13) Т1 

(21)  2016/823   (22) 18/11/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US201261737157P  14/12/2012  US 

(96)  04/12/2013 EP13812165.2 

(97)  26/10/2016 EP2938615 

(73)  Pfizer Limited 

Ramsgate Road Sandwich, Kent CT13 9NJ, 

GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  OMOTO, Kiyoyuki; OWEN, Robert 

McKenzie; PRYDE, David Cameron; WATSON, 

Christine Anne Louise and TAKEUCHI, Mifune 

(54)  ИМИДАЗОПИРИДАЗИН ДЕРИВАТИ 

КАКО GABAA РЕЦЕПТОРНИ МОДУЛАТОРИ 

(57)  1  Соединение во согласност со 

формула (I) 

 

  

кадешто 

R1 е избран од (C1-C4)алкил, (C3-

C4)циклоалкил, NH2, и NH(C1-C4)алкил и R2 

е H; или 

R1 и R2 заедно се -CH2-CH2- или -N(CH3)-

CH2-; 

R3 е избран од H, F, CHF2, OCH3 и CN; 

R4 е избран од H, F, Cl, OH, OCH3 и CN; и 

R5 е избран од (C2-C4)алкил, (C3-

C5)циклоалкил и метил-супституиран (C3-

C5)циклоалкил, 

или негова фармацевтски прифатлива 

сол.има уште 11 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 8/97, 36/537, A 61Q 19/08  

(11)  6898   (13) Т1 

(21)  2016/824   (22) 21/11/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  RM20130063  31/01/2013  IT 

(96)  30/01/2014 EP14153316.6 

(97)  26/10/2016 EP2762131 

(73)  Alimonti, Andrea 

6500 Bellinzona, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Alimonti, Andrea and Matic, Ivana 

(54)  УПОТРЕБА НА ЕКСТРАКТИ ОД SALVIA 

HAENKEI ВО СОСТАВИ ПРОТИВ 

СТАРЕЕЊЕ 

(57)  1  Козметички состав кој што содржи 

екстракт од Salvia Haenkei и еден или повеќе 

козметички прифатливи преносители за 

локална примена, при што споменатиот 

состав е во форма на масло, емулзија, крем, 

спреј, маст, гел, серум.  има уште 12 

патентни барања. 
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(51)  C 07D 401/06, A 61K 31/4439, A 61P 

31/18  

(11)  6899   (13) Т1 

(21)  2016/825   (22) 21/11/2016 

(45) 30/04/2017 

(30)  US318824P  30/03/2010  US and 

US321573P  07/04/2010  US 

(96)  28/03/2011 EP15157348.2 

(97)  02/11/2016 EP2924034 

(73)  Merck Canada Inc. 

Kirkland QC H9H 3L1, CA 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Burch, Jason and Cote, Bernard 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ ШТО 

СОДРЖИ НЕ-НУКЛЕОЗИДЕН ИНХИБИТОР 

НА РЕВЕРЗНА ТРАНСКРИПТАЗА 

(57)  1  Фармацевтски состав кој што содржи 

ефективна количина од соединението: 

 

  

 

или негова фармацевтски прифатлива сол и 

фармацевтски прифатлив преносител и кој 

што понатаму содржо ефективна количина од 

анти-HIV агенс селектиран од групата која 

што се состои од HIV антивирусни агенси, 

имуномодулатори и анти-инфективни 

агенси.има уште 7 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 38/12, 38/55, A 61P 

31/14  

(11)  6921   (13) Т1 

(21)  2016/847   (22) 28/11/2016 

(45) 30/04/2017 

(96)  19/10/2012 EP12783468.7 

(97)  23/11/2016 EP2909205 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Princeton, NJ 08543, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 
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(72)  ZHAO, Qian; SUN, Li-Qiang; MULL, Eric; 

GILLIS, Eric P.; BOWSHER, Michael S.; 

RENDUCHINTALA, Kishore V.; SARKUNAM, 

Kandhasamy; NAGALAKSHMI, Pulicharla; 

SCOLA, Paul Michael and BABU, Suresh P.V.K. 

(54)  9-МЕТИЛ ЗАМЕНЕТИ 

ХЕКСАДЕКАХИДРОЦИКЛОПРОПА(Е)ПИРО

ЛО(1,2-А)(1,4) 

ДИАЗАЦИКЛОПЕНТАДЕЦИНИЛ КАРБАМАТ 

ДЕРИВАТИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

НЕСТРУКТУРАЛНА 3 (NS3) ПРОТЕАЗА ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ НА ИНФЕКЦИИ СО 

ХЕПАТИТИС Ц ВИРУС 

(57)  1  Соединение селектирано од: 

 (S)-3-(трифлуорометил)тетрахидро-

2H-пиран-3-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-2-((3-(4-изопропоксифенил)-6-

метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-диметил-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 (R)-3-(трифлуорометил)тетрахидро-

2H-пиран-3-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-2-((3-(4-изопропоксифенил)-6-

метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-диметил-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((7-

флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((7-

флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((7-флуоро-3,6-диметоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((7-флуоро-3,6-диметоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3-(трифлуорометил)тетрахидро-2H-

пиран-3-ил ((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-

7-етил-2-((7-флуоро-3,6-

диметоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-

14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 2-(трифлуорометил)тетрахидро-2H-

пиран-2-ил ((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-

2-((7-флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-
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1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 2-(трифлуорометил)тетрахидро-2H-

пиран-2-ил ((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-

2-((7-флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 2-(трифлуорометил)тетрахидро-2H-

пиран-2-ил ((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-

7-етил-2-((7-флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3,6-

диметоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3,6-

диметоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

2-((8-флуоро-9-метокси-2,3-дихидро-1H-

пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-ил)окси)-9-метил-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((8-

флуоро-9-метокси-2,3-дихидро-1H-

пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((8-флуоро-9-метокси-2,3-дихидро-1H-

пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-ил)окси)-9-метил-

14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((8-флуоро-9-метокси-2,3-дихидро-1H-

пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-ил)окси)-9-метил-

14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((6-флуоро-2,7-диметоксиквинолин-4-

ил)окси)-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-
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a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((6-флуоро-2,7-диметоксиквинолин-4-

ил)окси)-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

2-((6-флуоро-2,7-диметоксиквинолин-4-

ил)окси)-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

2-((6-флуоро-2,7-диметоксиквинолин-4-

ил)окси)-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

флуоро-2,7-диметоксиквинолин-4-ил)окси)-

7,9-диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

флуоро-2,7-диметоксиквинолин-4-ил)окси)-

7,9-диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6-

метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-диметил-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6-

метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-диметил-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((7-хлоро-

4-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7,9-

диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((7-хлоро-

4-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7,9-

диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,7-

диметоксиквинолин-4-ил)окси)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 
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((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,7-

диметоксиквинолин-4-ил)окси)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((2,7-

диметоксиквинолин-4-ил)окси)-7-етил-9-

метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((2,7-

диметоксиквинолин-4-ил)окси)-7-етил-9-

метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,7-

диметоксиквинолин-4-ил)окси)-7,9-диметил-

14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,7-

диметоксиквинолин-4-ил)окси)-7,9-диметил-

14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

етокси-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

етокси-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

изопропокси-6-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-7,9-диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

изопропокси-6-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-7,9-диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

етокси-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-
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a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

етокси-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

етокси-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

етокси-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

изопропокси-6-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-7,9-диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

изопропокси-6-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-7,9-диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

изопропокси-6-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-7,9-диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

изопропокси-6-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-7,9-диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

(диметиламино)-4-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-7-етил-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

(диметиламино)-4-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-7-етил-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

(диметиламино)-4-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-7-етил-9-метил-14a-(((1-
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метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

(диметиламино)-4-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-7-етил-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

флуоро-3-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

флуоро-3-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((6-флуоро-3-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((6-флуоро-3-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

флуоро-3-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

флуоро-3-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((6-флуоро-3-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((6-флуоро-3-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 
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 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

флуоро-3-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

флуоро-3-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((6-флуоро-3-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((6-флуоро-3-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((7-хлоро-

6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((7-хлоро-

6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((7-хлоро-

6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((7-хлоро-

6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((7-хлоро-

6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((7-хлоро-

6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-
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5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

2-((7-флуоро-6-метокси-4-

морфолиноизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((4-

(диметиламино)-6-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-7-етил-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2-(4-

изопропоксифенил)-7-метоксиквинолин-4-

ил)окси)-7,9-диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

2-((7-флуоро-6-метокси-4-

морфолиноизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((7-метокси-2-(1H-пиразол-1-ил)квинолин-4-

ил)окси)-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((7-метокси-2-(1H-пиразол-1-ил)квинолин-4-

ил)окси)-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2-(3-

флуоро-4-изопропоксифенил)-7-

метоксиквинолин-4-ил)окси)-7,9-диметил-14a-

(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((4-

етокси-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-

етил-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((5-хлоро-

4-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((5-хлоро-



 

 

П а т е н т и    155 | С т р а н а  

 

30 Април 2017 Гласник Бр. 2/2017  

4-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((6-метокси-4-(4-(метилсулфонил)пиперазин-

1-ил)изоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((4-

(диетиламино)-6-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-7-етил-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1-(((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-

7-етил-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-6-((((1,1,1-трифлуоро-2-

метилпропан-2-ил)окси)карбонил)амино)-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-2-ил)окси)-6-

метоксиизоквинолин-4-карбоксилна киселина; 

 1-(((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-

6-((терт-бутоксикарбонил)амино)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-2-ил)окси)-6-

метоксиизоквинолин-4-карбоксилна киселина; 

 1-(((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-

6-((терт-бутоксикарбонил)амино)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-2-ил)окси)-6-

метоксиизоквинолин-4-карбоксилна киселина; 

 1-(((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-

14a-((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-

етил-9-метил-5,16-диоксо-6-((((1,1,1-

трифлуоро-2-метилпропан-2-

ил)окси)карбонил)амино)-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-2-ил)окси)-6-

метоксиизоквинолин-4-карбоксилна киселина; 

 N-((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-

етил-2-((7-флуоро-4-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-

ил)тиоморфолин-4-карбоксамид 1,1-диоксид; 

 N-((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-

етил-2-((7-флуоро-4-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)морфолин-

4-карбоксамид; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((7-

метоксицинолин-4-ил)окси)-7,9-диметил-14a-

(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-
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a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((7-метоксицинолин-4-ил)окси)-9-метил-14a-

(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((7-метоксицинолин-4-ил)окси)-9-метил-14a-

(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((7-

метоксицинолин-4-ил)окси)-7,9-диметил-14a-

(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 (2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-

етил-2-((7-флуоро-4-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-9-метил-N-((1-

метилциклопропил)сулфонил)-5,16-диоксо-6-

(1-

(трифлуорометил)циклопропанкарбоксамидо)

-1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-14a-

карбоксамид; 

 (2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-

етил-2-((7-флуоро-4-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-9-метил-N-((1-

метилциклопропил)сулфонил)-5,16-диоксо-6-

(3,3,3-трифлуоро-2,2-диметилпропанамидо)-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-14a-

карбоксамид; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

2-((7-метоксицинолин-4-ил)окси)-9-метил-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 N-((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-

етил-2-((7-флуоро-4-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)-2,6-

диметилморфолин-4-карбоксамид; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

2-((7-метоксицинолин-4-ил)окси)-9-метил-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 (2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-

етил-2-((7-флуоро-4-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-9-метил-N-((1-

метилциклопропил)сулфонил)-6-(4-

метилпиперазин-1-карбоксамидо)-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-14a-

карбоксамид; 

 (2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-

етил-2-((7-флуоро-4-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-9-метил-6-(1-метил-1H-пиразол-3-

карбоксамидо)-N-((1-
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метилциклопропил)сулфонил)-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-14a-

карбоксамид; 

 (R)-1,1,1-трифлуоропропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((7-флуоро-4-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((1-хлоро-

6-метоксиизоквинолин-4-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((4-

флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 (2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-

етил-2-((7-флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-9-метил-N-((1-

метилциклопропил)сулфонил)-5,16-диоксо-6-

(1-

(трифлуорометил)циклопропанкарбоксамидо)

-1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-14a-

карбоксамид; 

 (2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-

етил-2-((7-флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-9-метил-N-((1-

метилциклопропил)сулфонил)-5,16-диоксо-6-

(3,3,3-трифлуоро-2,2-диметилпропанамидо)-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-14a-

карбоксамид; 

 N-((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-

етил-2-((7-флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)морфолин-

4-карбоксамид; 

 N-((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-

етил-2-((7-флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)-2,6-

диметилморфолин-4-карбоксамид; 

 (2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-

етил-2-((7-флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-9-метил-N-((1-

метилциклопропил)сулфонил)-6-(4-

метилпиперазин-1-карбоксамидо)-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-14a-

карбоксамид; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((4-

карбамоил-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

14a-((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-

етил-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-
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a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((4-

карбамоил-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

7-етил-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 (2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-6-

(4,4-дифлуоропиперидин-1-карбоксамидо)-7-

етил-2-((7-флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-9-метил-N-((1-

метилциклопропил)сулфонил)-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-14a-

карбоксамид; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((4-

карбамоил-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

14a-((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-

етил-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((4-флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((4-

флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((1-хлоро-

6-метоксиизоквинолин-4-ил)окси)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((1-хлоро-

6-метоксиизоквинолин-4-ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((4-флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((4-

флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((7-флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

14a-(((1-

(хидроксиметил)циклопропил)сулфонил)карб

амоил)-9-метил-5,16-диоксо-
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1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((7-флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

14a-(((1-

(хидроксиметил)циклопропил)сулфонил)карб

амоил)-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((4-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-9-

метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-9-

метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-9-

метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-9-

метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-9-

метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-9-

метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-
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етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6,7-
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диметоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6,7-

диметоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6,7-

диметоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6,7-

диметоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6,7-

диметоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6,7-

диметоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6,7-

диметоксиизоквинолин-1-ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6,7-

диметоксиизоквинолин-1-ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6,7-

диметоксиизоквинолин-1-ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6,7-

диметоксиизоквинолин-1-ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6,7-
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диметоксиизоквинолин-1-ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6,7-

диметоксиизоквинолин-1-ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6,7-

диметоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6,7-

диметоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6,7-

диметоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6,7-

диметоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6,7-

диметоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6,7-

диметоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-
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1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-7-

етил-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 
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 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-7-

етил-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-7-

етил-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-7-

етил-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-7-

етил-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-7-

етил-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 
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((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-2-

((4-морфолиноизоквинолин-1-ил)окси)-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-2-

((4-морфолиноизоквинолин-1-ил)окси)-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-2-

((4-морфолиноизоквинолин-1-ил)окси)-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-2-

((4-морфолиноизоквинолин-1-ил)окси)-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-2-

((4-морфолиноизоквинолин-1-ил)окси)-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-2-

((4-морфолиноизоквинолин-1-ил)окси)-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-2-

((4-морфолиноизоквинолин-1-ил)окси)-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-2-

((4-морфолиноизоквинолин-1-ил)окси)-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-[1,4]диоксино[2,3-f]изоквинолин-7-

ил)окси)-7-етил-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-9-метил-5,16-диоксо-
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1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-[1,4]диоксино[2,3-f]изоквинолин-7-

ил)окси)-7-етил-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-[1,4]диоксино[2,3-f]изоквинолин-7-

ил)окси)-7-етил-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-[1,4]диоксино[2,3-f]изоквинолин-7-

ил)окси)-7-етил-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((7-флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((7-флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((4-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-

14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((4-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-

14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

2-((4-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

2-((4-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба
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моил)-9-метил-2-((4-морфолиноизоквинолин-

1-ил)окси)-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-9-метил-2-((4-морфолиноизоквинолин-

1-ил)окси)-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-2-((4-

морфолиноизоквинолин-1-ил)окси)-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-2-((4-

морфолиноизоквинолин-1-ил)окси)-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-9-метил-2-((4-морфолиноизоквинолин-

1-ил)окси)-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-9-метил-2-((4-морфолиноизоквинолин-

1-ил)окси)-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-9-метил-2-((4-морфолиноизоквинолин-

1-ил)окси)-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-9-метил-2-((4-морфолиноизоквинолин-

1-ил)окси)-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-2-((4-

морфолиноизоквинолин-1-ил)окси)-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-2-((4-

морфолиноизоквинолин-1-ил)окси)-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 
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 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-2-((4-

морфолиноизоквинолин-1-ил)окси)-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-2-((4-

морфолиноизоквинолин-1-ил)окси)-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((7-флуоро-4-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((7-флуоро-4-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-2-

((4-морфолиноизоквинолин-1-ил)окси)-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-2-

((4-морфолиноизоквинолин-1-ил)окси)-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-2-

((4-морфолиноизоквинолин-1-ил)окси)-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-2-

((4-морфолиноизоквинолин-1-ил)окси)-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-[1,4]диоксино[2,3-f]изоквинолин-7-

ил)окси)-7-етил-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-[1,4]диоксино[2,3-f]изоквинолин-7-

ил)окси)-7-етил-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба
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моил)-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-9-метил-2-((4-метил-3,4-дихидро-2H-

[1,4]оксазино[2,3-f]изоквинолин-7-ил)окси)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-9-метил-2-((4-метил-3,4-дихидро-2H-

[1,4]оксазино[2,3-f]изоквинолин-7-ил)окси)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-9-метил-2-((4-метил-3,4-дихидро-2H-

[1,4]оксазино[2,3-f]изоквинолин-7-ил)окси)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-9-метил-2-((4-метил-3,4-дихидро-2H-

[1,4]оксазино[2,3-f]изоквинолин-7-ил)окси)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

2-((7-флуоро-4-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

2-((7-флуоро-4-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

2-((7-флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

2-((7-флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((3-(5-

изопропоксипиридин-2-ил)-6-

метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-диметил-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 
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((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((3-(5-

изопропоксипиридин-2-ил)-6-

метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-диметил-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-(5-

изопропоксипиридин-2-ил)-6-

метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-диметил-

14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-(5-

изопропоксипиридин-2-ил)-6-

метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-диметил-

14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

2-((3-(5-изопропоксипиридин-2-ил)-6-

метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

2-((3-(5-изопропоксипиридин-2-ил)-6-

метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((3-(5-изопропоксипиридин-2-ил)-6-

метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-14a-

(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((3-(5-изопропоксипиридин-2-ил)-6-

метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-14a-

(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

2-((3-(5-изопропоксипиридин-2-ил)-6-

метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

2-((3-(5-изопропоксипиридин-2-ил)-6-

метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-
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((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

2-((3-(5-изопропоксипиридин-2-ил)-6-

метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

2-((3-(5-изопропоксипиридин-2-ил)-6-

метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-5,16-

диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((3-(5-изопропоксипиридин-2-ил)-6-

метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-14a-

(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((3-(5-изопропоксипиридин-2-ил)-6-

метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-14a-

(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((3-(5-изопропоксипиридин-2-ил)-6-

метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-14a-

(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((3-(5-изопропоксипиридин-2-ил)-6-

метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-14a-

(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-

14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-

14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-7-

етил-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((6-

етокси-7-флуороизоквинолин-1-ил)окси)-7-
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етил-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((7-флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((7-флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-

9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((4-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((4-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7-етил-9-

метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((4-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-

14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((4-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-

14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-[1,4]диоксино[2,3-f]изоквинолин-7-

ил)окси)-7-етил-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-[1,4]диоксино[2,3-f]изоквинолин-7-

ил)окси)-7-етил-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

2-((4-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 



 

 

П а т е н т и    173 | С т р а н а  

 

30 Април 2017 Гласник Бр. 2/2017  

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

2-((4-метоксиизоквинолин-1-ил)окси)-9-метил-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((2-(3-флуоро-4-изопропоксифенил)-7-

метоксиквинолин-4-ил)окси)-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((2-(4-

изопропоксифенил)-7-метоксиквинолин-4-

ил)окси)-7-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-2-((2-(4-

изопропоксифенил)-7-метоксиквинолин-4-

ил)окси)-7-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-

((циклопропилсулфонил)карбамоил)-7-етил-

2-((7-флуоро-6-метоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3,4-

дихидро-2H-пиранo[3,2-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3,4-

дихидро-2H-пиранo[3,2-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-7,9-диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 
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 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-7,9-диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-7,9-диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-7,9-диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-7,9-диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-7,9-диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-7-етил-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-
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5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-7-етил-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-7-етил-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-7-етил-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3,4-

дихидро-2H-пиранo[2,3-f]изоквинолин-7-

ил)окси)-7,9-диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3,4-

дихидро-2H-пиранo[2,3-f]изоквинолин-7-

ил)окси)-7,9-диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3,4-

дихидро-2H-пиранo[2,3-f]изоквинолин-7-

ил)окси)-7,9-диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3,4-

дихидро-2H-пиранo[2,3-f]изоквинолин-7-

ил)окси)-7,9-диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3,4-

дихидро-2H-пиранo[2,3-f]изоквинолин-7-

ил)окси)-7-етил-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3,4-

дихидро-2H-пиранo[2,3-f]изоквинолин-7-

ил)окси)-7-етил-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 
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((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-7-етил-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-7-етил-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3,4-

дихидро-2H-пиранo[2,3-f]изоквинолин-7-

ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3,4-

дихидро-2H-пиранo[2,3-f]изоквинолин-7-

ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-7-етил-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-7-етил-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-7-етил-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-7-етил-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-7-етил-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-9-метил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-7-етил-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-9-метил-5,16-диоксо-



 

 

П а т е н т и    177 | С т р а н а  

 

30 Април 2017 Гласник Бр. 2/2017  

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((2,3-

дихидро-1H-пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-

ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-2-((9-метокси-2,3-дихидро-1H-

пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-ил)окси)-7,9-

диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-2-((9-метокси-2,3-дихидро-1H-

пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-ил)окси)-7,9-

диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-2-((9-метокси-2,3-дихидро-1H-

пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-ил)окси)-7,9-

диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-2-((9-метокси-2,3-дихидро-1H-

пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-ил)окси)-7,9-

диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((9-

метокси-2,3-дихидро-1H-пиранo[2,3-

c]изоквинолин-6-ил)окси)-7,9-диметил-14a-

(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((9-

метокси-2,3-дихидро-1H-пиранo[2,3-

c]изоквинолин-6-ил)окси)-7,9-диметил-14a-

(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((9-

метокси-2,3-дихидро-1H-пиранo[2,3-

c]изоквинолин-6-ил)окси)-7,9-диметил-14a-

(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-
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a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((9-

метокси-2,3-дихидро-1H-пиранo[2,3-

c]изоквинолин-6-ил)окси)-7,9-диметил-14a-

(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((9-

метокси-2,3-дихидро-1H-пиранo[2,3-

c]изоквинолин-6-ил)окси)-7,9-диметил-14a-

(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((9-

метокси-2,3-дихидро-1H-пиранo[2,3-

c]изоквинолин-6-ил)окси)-7,9-диметил-14a-

(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-2-((9-метокси-2,3-дихидро-1H-

пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-ил)окси)-9-метил-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-2-((9-метокси-2,3-дихидро-1H-

пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-ил)окси)-9-метил-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-2-((9-метокси-2,3-дихидро-1H-

пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-ил)окси)-9-метил-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-2-((9-метокси-2,3-дихидро-1H-

пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-ил)окси)-9-метил-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((9-метокси-2,3-дихидро-1H-пиранo[2,3-

c]изоквинолин-6-ил)окси)-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((9-метокси-2,3-дихидро-1H-пиранo[2,3-

c]изоквинолин-6-ил)окси)-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-
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1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((9-метокси-2,3-дихидро-1H-пиранo[2,3-

c]изоквинолин-6-ил)окси)-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((9-метокси-2,3-дихидро-1H-пиранo[2,3-

c]изоквинолин-6-ил)окси)-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1-дифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-14a-

(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-2-((9-метокси-2,3-дихидро-1H-

пиранo[2,3-c]изоквинолин-6-ил)окси)-9-метил-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((9-метокси-2,3-дихидро-1H-пиранo[2,3-

c]изоквинолин-6-ил)окси)-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-7-етил-2-

((9-метокси-2,3-дихидро-1H-пиранo[2,3-

c]изоквинолин-6-ил)окси)-9-метил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-диметил-

14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

изопропоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

изопропоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-диметил-

14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 
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((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-диметил-

14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-диметил-

14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-диметил-

14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

изопропоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

изопропоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

изопропоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

изопропоксиизоквинолин-1-ил)окси)-7,9-

диметил-14a-(((1-

метилциклопропил)сулфонил)карбамоил)-

5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-2-((3-изопропоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 
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 терт-бутил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-2-((3-изопропоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-2-((3-

етоксиизоквинолин-1-ил)окси)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-2-((3-изопропоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 1,1,1-трифлуоро-2-метилпропан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-2-((3-изопропоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9S,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-2-((3-изопропоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

и 

 3,3-дифлуоро-2-метилбутан-2-ил 

((2R,6S,7R,9R,13aS,14aR,16aS,Z)-14a-(((1-

(флуорометил)циклопропил)сулфонил)карба

моил)-2-((3-изопропоксиизоквинолин-1-

ил)окси)-7,9-диметил-5,16-диоксо-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-

хексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

a][1,4]диазациклопентадецин-6-ил)карбамат; 

или фармацеврски прифатлива сол од тоа.  

има уште 14 патентни барања. 
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ПРЕГЛЕДИ 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 

ПАТЕНТИТЕ 

 

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

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

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

 

 

(51) (51) основен (11) (13) 

8C07D253/08 8C07D253/08 6845 Т1 

8F16K1/16 8F16K1/16 6934 Т1 

8A61K49/00 8A61K49/00 6936 Т1 

8F16L55/10 8F16K1/16 6937 Т1 

8C07D213/76 8C07C309/65 6939 Т1 

8A61K9/00 8A61K31/4178 6942 Т1 

8A61K9/48 8A61K31/4178 6942 Т1 

8A61B5/145 8A61B5/151 6864 Т1 

8A24D1/02 8A24D1/02 6891 Т1 

8B41M1/04 8A24D1/02 6891 Т1 

8C07K14/415 8C12N15/82 6894 Т1 

8C07K16/28 8C07K16/28 6895 Т1 

8A61K47/32 8A61P27/02 6902 Т1 

8A61K9/00 8A61P27/02 6902 Т1 

8C07D409/10 8C07D409/10 6904 Т1 

8A61K31/438 8C07D471/10 6910 Т1 

8C07D487/10 8C07D471/10 6910 Т1 

8C07K16/28 8C07K16/28 6836 Т1 

8A61K39/00 8A61K9/19 6837 Т1 

8A61K47/25 8A61K9/19 6837 Т1 

8C07C233/40 8C07C233/40 6931 Т1 

8A01N43/707 8A01P13/02 6839 Т1 

8A01N43/40 8A01N25/30 6843 Т1 

8A61K36/185 8A61K38/48 6961 Т1 

8A61K38/47 8A61K38/48 6961 Т1 

8A61P15/06 8A61K38/48 6961 Т1 

8A61K31/402 8C07D223/08 6913 Т1 

8C07D207/26 8C07D223/08 6913 Т1 

8C07D403/06 8C07D223/08 6913 Т1 

8A61P3/00 8C07D281/10 6914 Т1 

8A61P35/00 8C07D401/14 6919 Т1 

8C07K5/08 8C07K5/08 6881 Т1 

8A61K31/4422 8A61K9/28 6811 Т1 

8A41D13/06 8A41B11/00 6815 Т1 

8C07D471/04 8C07D213/82 6818 Т1 

8C07D487/04 8C07D213/82 6818 Т1 

8A61K47/22 8A61K9/00 6849 Т1 

8A61K8/64 8A61Q7/00 6819 Т1 

8A61K31/205 8C07C55/10 6850 Т1 

8C07C229/12 8C07C55/10 6850 Т1 

8A61P17/06 8C07D301/14 6851 Т1 

8A61P37/06 8C07D301/14 6851 Т1 

8C07D215/48 8C07D413/10 6857 Т1 

8C07D401/10 8C07D413/10 6857 Т1 

8C07D401/14 8C07D413/10 6857 Т1 

8C07D413/14 8C07D413/10 6857 Т1 

8A61K31/194 8A61K31/46 6858 Т1 

8A61K31/40 8A61K31/46 6858 Т1 

8A61K31/46 8A61K31/46 6858 Т1 

8A61K47/02 8A61K47/24 6859 Т1 

8A61P43/00 8C07D473/34 6822 Т1 

8A61K9/127 8G01N33/564 6825 Т1 

8B65D6/34 8B29K101/00 6828 Т1 

8B29C43/00 8C12N11/08 6829 Т1 

8B65D19/24 8B65D19/24 6830 Т1 

8C07D519/00 8A01N43/60 6833 Т1 

8A61K31/16 8C07C271/24 6834 Т1 

8A61K31/215 8C07C271/24 6834 Т1 

8C07C323/60 8C07C271/24 6834 Т1 

8C07K5/06 8C07C271/24 6834 Т1 

8C07D307/20 8C07D493/04 6835 Т1 

8A61P35/00 8A61K31/506 6875 Т1 

8C07D401/04 8C07D233/88 6876 Т1 
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8C07D401/12 8C07D233/88 6876 Т1 

8C07D413/14 8C07D233/88 6876 Т1 

8H04N19/11 8H04N19/00 6955 Т1 

8H04N19/119 8H04N19/00 6955 Т1 

8H04N19/593 8H04N19/00 6955 Т1 

8A61K33/04 8A61K9/00 6951 Т1 

8A61K31/4178 8C07D207/444 6970 Т1 

8A61K31/454 8C07D207/444 6970 Т1 

8A61K31/5377 8C07D207/444 6970 Т1 

8A61P9/10 8C07D207/444 6970 Т1 

8A01G7/00 8A01G27/00 6971 Т1 

8A61K9/16 8A61K47/20 6972 Т1 

8A61K39/00 8A61K39/00 6958 Т1 

8B01J2/00 8B01J2/00 6959 Т1 

8A61K31/5377 8C07D209/88 6960 Т1 

8A61P43/00 8C07D209/88 6960 Т1 

8A61K47/02 8A61K31/167 6852 Т1 

8A61K9/00 8A61K31/167 6852 Т1 

8A61P31/14 8C07D487/04 6921 Т1 

8C07D487/04 8C07D487/04 6921 Т1 

8A61P39/04 8A61K31/26 6924 Т1 

8A61K31/438 8A61K31/438 6929 Т1 

8A61F9/00 8A61F9/00 6930 Т1 

8C07K16/30 8C12N15/09 6966 Т1 

8C12N1/15 8C12N15/09 6966 Т1 

8A61K31/433 8C07D271/08 6945 Т1 

8A61K45/06 8C07D271/08 6945 Т1 

8C07D271/08 8C07D271/08 6945 Т1 

8C07D417/14 8C07D271/08 6945 Т1 

8B23K37/04 8E04F11/18 6887 Т1 

8E04F11/18 8E04F11/18 6887 Т1 

8F16B7/00 8E04F11/18 6887 Т1 

8A61P35/00 8C07D413/14 6889 Т1 

8C07D403/14 8C07D413/14 6889 Т1 

8B65D75/00 8B65D75/00 6853 Т1 

8A61P25/28 8C07D235/02 6854 Т1 

8C07C255/47 8C07D235/02 6854 Т1 

8A61P35/02 8C07K16/28 6844 Т1 

8F16L55/10 8F16K1/16 6934 Т1 

8A61M5/178 8A61K49/00 6936 Т1 

8F16K1/16 8F16K1/16 6937 Т1 

8C07C233/76 8C07C309/65 6939 Т1 

8C07D295/14 8C07C309/65 6939 Т1 

8B29B17/02 8B09C1/06 6940 Т1 

8A61K9/20 8A61K31/4178 6942 Т1 

8A61K31/575 8C07J9/00 6943 Т1 

8A61B5/151 8A61B5/151 6864 Т1 

8A61K39/04 8G01N33/50 6866 Т1 

8A61K31/495 8C07D241/04 6869 Т1 

8A61P25/32 8C07D489/12 6885 Т1 

8A61P25/36 8C07D489/12 6885 Т1 

8C07D489/12 8C07D489/12 6885 Т1 

8B65D85/804 8B65D85/804 6890 Т1 

8A61P25/04 8A61K31/485 6892 Т1 

8A61P25/36 8A61K31/485 6892 Т1 

8A61P35/00 8C07K16/28 6895 Т1 

8C07C49/80 8C07C45/45 6896 Т1 

8A61K8/97 8A61K8/97 6898 Т1 

8A61Q19/08 8A61K8/97 6898 Т1 

8A61K31/498 8A61P27/02 6902 Т1 

8A61P27/02 8A61P27/02 6902 Т1 

8C01G53/00 8C01G53/00 6908 Т1 

8C07D471/10 8C07D471/10 6910 Т1 

8C12N15/13 8C07K16/28 6836 Т1 

8G01N33/68 8C07K16/28 6836 Т1 

8A61K38/47 8A61K9/19 6837 Т1 

8A61K47/20 8A61K9/19 6837 Т1 

8C07K16/28 8A61K9/19 6837 Т1 

8A61K31/42 8A61P1/16 6838 Т1 

8C12N15/13 8C07K16/24 6922 Т1 

8C07C237/22 8C07C233/40 6931 Т1 

8A01N43/82 8A01P13/02 6839 Т1 

8A61K38/54 8A61K38/48 6961 Т1 

8C07C233/18 8C07C231/02 6962 Т1 

8C07D417/14 8A61K31/4025 6879 Т1 

8C07C217/44 8C07C271/24 6911 Т1 

8C07D223/08 8C07D223/08 6913 Т1 

8C07D401/04 8C07D223/08 6913 Т1 

8C07D417/06 8C07D281/10 6914 Т1 

8B01D19/02 8B01D19/02 6915 Т1 

8B65D41/10 8B65D41/10 6916 Т1 

8A61K9/16 8A61K9/16 6918 Т1 

8A61M5/38 8A61M5/14 6880 Т1 

8A61K31/4355 8C07D491/048 6882 Т1 
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8A61P19/02 8C07D491/048 6882 Т1 

8C07D403/12 8C07D213/82 6818 Т1 

8C07D403/14 8C07D213/82 6818 Т1 

8A61Q19/08 8A61Q7/00 6819 Т1 

8A61P9/00 8C07C55/10 6850 Т1 

8C07C57/15 8C07C55/10 6850 Т1 

8A61P11/00 8C07D301/14 6851 Т1 

8A61P35/00 8C07D301/14 6851 Т1 

8C07D409/06 8C07D301/14 6851 Т1 

8A61K31/56 8A61K31/46 6858 Т1 

8A61K47/02 8A61K31/46 6858 Т1 

8A61K31/56 8A61K47/24 6859 Т1 

8C12P19/34 8C12P19/34 6861 Т1 

8C07D473/34 8C07D473/34 6822 Т1 

8A61P35/00 8C07D405/06 6826 Т1 

8B29C49/00 8C12N11/08 6829 Т1 

8A61P25/00 8C07D487/04 6832 Т1 

8C07D487/04 8C07D487/04 6832 Т1 

8H04N19/00 8H04N19/00 6955 Т1 

8H04N19/182 8H04N19/00 6955 Т1 

8A61K9/00 8A61K9/00 6951 Т1 

8H01Q15/16 8H01Q15/16 6968 Т1 

8C07F7/18 8C07F9/24 6969 Т1 

8A61K31/4545 8C07D207/444 6970 Т1 

8A61K31/496 8C07D207/444 6970 Т1 

8A61P9/12 8C07D207/444 6970 Т1 

8C07D207/444 8C07D207/444 6970 Т1 

8A01G31/02 8A01G27/00 6971 Т1 

8C07K16/24 8A61K39/00 6958 Т1 

8C07K16/28 8A61K39/00 6958 Т1 

8A61K47/26 8A61K31/439 6883 Т1 

8A61K9/48 8A61K31/439 6883 Т1 

8A61K31/4439 8C07D209/88 6960 Т1 

8A61P35/02 8C07D209/88 6960 Т1 

8A61P35/04 8C07D209/88 6960 Т1 

8C07D209/88 8C07D209/88 6960 Т1 

8A61K31/46 8A61K31/167 6852 Т1 

8A61K31/56 8A61K31/167 6852 Т1 

8A23L29/00 8A61K31/26 6924 Т1 

8A61K31/5415 8C07D279/20 6925 Т1 

8C07D401/12 8C07D209/70 6926 Т1 

8C07D471/10 8A61K31/438 6929 Т1 

8A61P43/00 8C12N15/09 6966 Т1 

8C07K16/28 8C12N15/09 6966 Т1 

8F02G3/00 8F23D11/44 6874 Т1 

8A61K31/4245 8C07D271/08 6945 Т1 

8C07D417/12 8C07D271/08 6945 Т1 

8A61K48/00 8C07H21/00 6949 Т1 

8A61K45/06 8A61K45/06 6948 Т1 

8B65D75/58 8B65D75/00 6853 Т1 

8C07D401/14 8C07D253/08 6845 Т1 

8C07D471/04 8C07D253/08 6845 Т1 

8A61M5/24 8A61M5/24 6935 Т1 

8A61K47/34 8A61K47/34 6938 Т1 

8A61K31/18 8C07C309/65 6939 Т1 

8C07C309/65 8C07C309/65 6939 Т1 

8A61K31/4178 8A61K31/4178 6942 Т1 

8E04C2/292 8E04C2/292 6944 Т1 

8A61B5/157 8A61B5/151 6864 Т1 

8A61K47/26 8A61K31/485 6892 Т1 

8C12Q1/68 8C12N15/82 6894 Т1 

8A61K45/06 8C07D487/04 6897 Т1 

8A61K36/537 8A61K8/97 6898 Т1 

8A61P31/18 8C07D401/06 6899 Т1 

8A61P17/06 8A61K9/28 6900 Т1 

8A61K39/395 8C07K16/42 6901 Т1 

8A61K9/16 8A61K9/16 6905 Т1 

8A61P3/10 8A61P1/16 6838 Т1 

8C07D261/08 8A61P1/16 6838 Т1 

8C07C233/44 8C07C233/40 6931 Т1 

8A61K31/4439 8A61K31/4025 6879 Т1 

8C07D401/14 8A61K31/4025 6879 Т1 

8A61P29/00 8C07D487/04 6912 Т1 

8C07D487/04 8C07D487/04 6912 Т1 

8A61K31/4025 8C07D223/08 6913 Т1 

8C07D207/24 8C07D223/08 6913 Т1 

8C07D211/76 8C07D223/08 6913 Т1 

8C07D403/04 8C07D223/08 6913 Т1 

8A61P5/00 8C07D281/10 6914 Т1 

8B65D47/06 8B65D41/10 6916 Т1 

8A61K31/4184 8C07D401/14 6919 Т1 

8C07D401/14 8C07D401/14 6919 Т1 

8A61K31/4178 8A61K9/28 6811 Т1 

8A61K9/28 8A61K9/28 6811 Т1 
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8A61K47/36 8A61K39/00 6812 Т1 

8A41B11/02 8A41B11/00 6815 Т1 

8A61P25/00 8A61K39/395 6816 Т1 

8A61K31/497 8C07D213/82 6818 Т1 

8C07D241/28 8C07D213/82 6818 Т1 

8A61K47/32 8A61K9/00 6849 Т1 

8A61K9/00 8A61K9/00 6849 Т1 

8A61K8/02 8A61Q7/00 6819 Т1 

8C09D1/00 8C09D121/02 6820 Т1 

8E04C2/00 8C09D121/02 6820 Т1 

8A61K31/381 8C07D301/14 6851 Т1 

8A61K31/4025 8C07D301/14 6851 Т1 

8A61P19/02 8C07D301/14 6851 Т1 

8A61K31/135 8A61K31/46 6858 Т1 

8A61K31/137 8A61K47/24 6859 Т1 

8A61K31/40 8A61K47/24 6859 Т1 

8A61K47/48 8A61K47/48 6862 Т1 

8F01N3/20 8F01N3/20 6824 Т1 

8B29K101/00 8B29K101/00 6828 Т1 

8B65D6/10 8B29K101/00 6828 Т1 

8B65D8/00 8B29K101/00 6828 Т1 

8B65D83/38 8B29K101/00 6828 Т1 

8B29B17/00 8C12N11/08 6829 Т1 

8A61P25/18 8C07C271/24 6834 Т1 

8C07C271/24 8C07C271/24 6834 Т1 

8C07D239/69 8A61K31/506 6875 Т1 

8D01F2/02 8D01F2/00 6946 Т1 

8C08B37/00 8C08B37/00 6947 Т1 

8H04N19/176 8H04N19/00 6955 Т1 

8H04N19/82 8H04N19/00 6955 Т1 

8A61P15/02 8A61K9/00 6951 Т1 

8C12N15/13 8C12N15/13 6952 Т1 

8C07F9/6558 8C07F9/24 6969 Т1 

8A61K31/4196 8C07D207/444 6970 Т1 

8A61P25/00 8C07D207/444 6970 Т1 

8A61K9/20 8A61K31/439 6883 Т1 

8A61K31/4545 8C07D209/88 6960 Т1 

8A61P25/28 8C07D209/88 6960 Т1 

8A61P35/00 8C07D209/88 6960 Т1 

8A61K38/12 8C07D487/04 6921 Т1 

8A61K31/80 8A61K31/26 6924 Т1 

8A61P25/00 8C07D279/20 6925 Т1 

8C07D279/20 8C07D279/20 6925 Т1 

8A61P37/00 8C07D209/70 6926 Т1 

8A61K31/4745 8C12N15/09 6966 Т1 

8A61K31/555 8C12N15/09 6966 Т1 

8A61K39/395 8C12N15/09 6966 Т1 

8F02C1/00 8F23D11/44 6874 Т1 

8F23K5/20 8F23D11/44 6874 Т1 

8A61K31/5377 8C07D271/08 6945 Т1 

8C07D413/14 8C07D271/08 6945 Т1 

8A61P31/12 8C07D403/06 6953 Т1 

8C07D403/06 8C07D403/06 6953 Т1 

8E04F11/02 8E04F11/18 6887 Т1 

8A61K31/537 8A61K45/06 6948 Т1 

8C07C49/323 8C07D235/02 6854 Т1 

8A01N43/40 8A01N43/82 6932 Т1 

8A61M5/20 8A61M5/24 6935 Т1 

8C07D213/70 8C07C309/65 6939 Т1 

8C07D295/10 8C07C309/65 6939 Т1 

8A61K31/496 8A61K31/4178 6942 Т1 

8A61K31/573 8A61K31/4178 6942 Т1 

8C07J9/00 8C07J9/00 6943 Т1 

8A61B5/15 8A61B5/151 6864 Т1 

8A61K9/10 8A61K31/485 6892 Т1 

8C12N15/82 8C12N15/82 6894 Т1 

8A61P5/08 8C07K16/28 6895 Т1 

8C07D487/04 8C07D487/04 6897 Т1 

8A61K9/20 8A61K9/28 6900 Т1 

8A61K47/10 8A61P27/02 6902 Т1 

8A61P31/14 8C07H1/00 6906 Т1 

8C07H19/10 8C07H1/00 6906 Т1 

8H01M4/131 8C01G53/00 6908 Т1 

8H01M4/505 8C01G53/00 6908 Т1 

8H01M4/525 8C01G53/00 6908 Т1 

8C07K16/18 8C07K16/28 6836 Т1 

8C12N5/10 8C07K16/28 6836 Т1 

8A61K9/00 8A61K9/19 6837 Т1 

8A61P37/06 8C07K16/24 6922 Т1 

8A01N43/80 8A01N25/30 6843 Т1 

8A61P31/14 8A61K31/4025 6879 Т1 

8C07C271/24 8C07C271/24 6911 Т1 

8C07D401/06 8C07D223/08 6913 Т1 

8C07D231/22 8A61K9/16 6918 Т1 
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8A61K31/4188 8C07D401/14 6919 Т1 

8C07D403/04 8C07D401/14 6919 Т1 

8C07D413/04 8C07D401/14 6919 Т1 

8C07D471/04 8C07D401/14 6919 Т1 

8A61K38/16 8A61K39/00 6920 Т1 

8A61M5/14 8A61M5/14 6880 Т1 

8A61P25/28 8C07D491/048 6882 Т1 

8A61P35/00 8C07D491/048 6882 Т1 

8A01N57/20 8A01N57/20 6964 Т1 

8A61K47/48 8A61K39/00 6812 Т1 

8G01N33/569 8G01N33/569 6813 Т1 

8A41B11/00 8A41B11/00 6815 Т1 

8A61K39/00 8A61K39/395 6817 Т1 

8A61K45/06 8A61K39/395 6817 Т1 

8C07K16/32 8A61K39/395 6817 Т1 

8C07D409/14 8C07D213/82 6818 Т1 

8A24B15/16 8A61K9/00 6849 Т1 

8A61K31/465 8A61K9/00 6849 Т1 

8A61K9/14 8A61K9/00 6849 Т1 

8A61K31/616 8C07C55/10 6850 Т1 

8C07C55/10 8C07C55/10 6850 Т1 

8C07D407/06 8C07D301/14 6851 Т1 

8C07D401/04 8C07D413/10 6857 Т1 

8C07D417/10 8C07D413/10 6857 Т1 

8A61K31/16 8A61K31/46 6858 Т1 

8A61K31/167 8A61K31/46 6858 Т1 

8A61K31/58 8A61K31/46 6858 Т1 

8A61K31/135 8A61K47/24 6859 Т1 

8A61K31/192 8A61K47/24 6859 Т1 

8A61K31/58 8A61K47/24 6859 Т1 

8A61P11/00 8A61K47/24 6859 Т1 

8C07K14/705 8C07K14/705 6860 Т1 

8C04B35/478 8C04B35/195 6827 Т1 

8B29D22/00 8B29K101/00 6828 Т1 

8A61P29/00 8C07C271/24 6834 Т1 

8C07C229/50 8C07C271/24 6834 Т1 

8C07D401/14 8C07D233/88 6876 Т1 

8C07D403/14 8C07D233/88 6876 Т1 

8D01F2/00 8D01F2/00 6946 Т1 

8H04N19/117 8H04N19/00 6955 Т1 

8C07F9/24 8C07F9/24 6969 Т1 

8C07F9/6561 8C07F9/24 6969 Т1 

8A61K31/5386 8C07D207/444 6970 Т1 

8A61P17/14 8C07D207/444 6970 Т1 

8A61K31/57 8A61K47/20 6972 Т1 

8A61P25/24 8C07D209/88 6960 Т1 

8A61K31/135 8A61K31/167 6852 Т1 

8A61K31/16 8A61K31/167 6852 Т1 

8A61K31/167 8A61K31/167 6852 Т1 

8A61K31/192 8A61K31/167 6852 Т1 

8A61P11/00 8A61K31/167 6852 Т1 

8A23L5/20 8A61K31/26 6924 Т1 

8A61K31/26 8A61K31/26 6924 Т1 

8A61K45/06 8A61K31/26 6924 Т1 

8A61K31/403 8C07D209/70 6926 Т1 

8C07D209/88 8C07D209/70 6926 Т1 

8C07D403/12 8C07D209/70 6926 Т1 

8A61K47/34 8A61K47/34 6928 Т1 

8C12P21/08 8C12N15/09 6966 Т1 

8F23D11/36 8F23D11/44 6874 Т1 

8A61P35/00 8C07D271/08 6945 Т1 

8F25B21/02 8F25B21/02 6886 Т1 

8C07D403/04 8C07D413/14 6889 Т1 

8A61K31/529 8A61K45/06 6948 Т1 

8A61K39/395 8C07K16/28 6844 Т1 

8A61P35/00 8C07K16/28 6844 Т1 

8C07K16/28 8C07K16/28 6844 Т1 

8A61P35/00 8C07D253/08 6845 Т1 

8C07D401/06 8C07D253/08 6845 Т1 

8C07D487/04 8C07D253/08 6845 Т1 

8A01P13/00 8A01N43/82 6932 Т1 

8C07C311/21 8C07C309/65 6939 Т1 

8C10B47/30 8B09C1/06 6940 Т1 

8A61K31/485 8C07D489/12 6885 Т1 

8A61K31/5025 8C07D487/04 6897 Т1 

8C07D401/06 8C07D401/06 6899 Т1 

8C07H1/00 8C07H1/00 6906 Т1 

8C07D487/10 8C07D471/10 6909 Т1 

8A61P3/10 8C07D471/10 6910 Т1 

8A61P11/06 8C07K16/28 6836 Т1 

8A61K39/395 8A61K9/19 6837 Т1 

8A61K45/06 8A61K9/19 6837 Т1 

8A61K47/10 8A61K9/19 6837 Т1 

8A61P35/00 8C07K16/24 6922 Т1 
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8C07K16/24 8C07K16/24 6922 Т1 

8C07C233/51 8C07C233/40 6931 Т1 

8B65D85/804 8B65D85/804 6840 Т1 

8A61K31/505 8A01N43/54 6841 Т1 

8A01N25/30 8A01N25/30 6843 Т1 

8A01P7/04 8A01N25/30 6843 Т1 

8A61K38/43 8A61K38/48 6961 Т1 

8A61K38/48 8A61K38/48 6961 Т1 

8C07C255/40 8C07C231/02 6962 Т1 

8C07D403/14 8A61K31/4025 6879 Т1 

8C07D223/10 8C07D223/08 6913 Т1 

8A61K31/554 8C07D281/10 6914 Т1 

8C07D281/10 8C07D281/10 6914 Т1 

8C07F9/6541 8C07D281/10 6914 Т1 

8B29C47/00 8B01D19/02 6915 Т1 

8A61K31/4152 8A61K9/16 6918 Т1 

8A61P17/06 8C07D491/048 6882 Т1 

8A61P27/06 8C07D491/048 6882 Т1 

8A61K39/39 8A61K39/00 6812 Т1 

8C07K14/47 8A61K39/00 6812 Т1 

8C07K14/745 8C07K14/745 6814 Т1 

8A61K31/4427 8C07D213/82 6818 Т1 

8A61K47/26 8A61K9/00 6849 Т1 

8A61K31/513 8C07C55/10 6850 Т1 

8C07C227/18 8C07C55/10 6850 Т1 

8C07D405/12 8C07D413/10 6857 Т1 

8C07D405/14 8C07D413/10 6857 Т1 

8C07D409/14 8C07D413/10 6857 Т1 

8A61K31/16 8A61K47/24 6859 Т1 

8A61K47/24 8A61K47/24 6859 Т1 

8C12Q1/68 8C12P19/34 6861 Т1 

8A61K31/522 8C07D473/34 6822 Т1 

8A61P35/00 8C07D473/34 6822 Т1 

8A61P7/02 8C07D473/34 6822 Т1 

8A61K38/17 8G01N33/564 6825 Т1 

8A61P37/06 8G01N33/564 6825 Т1 

8G01N33/564 8G01N33/564 6825 Т1 

8F01N3/022 8C04B35/195 6827 Т1 

8C12N11/08 8C12N11/08 6829 Т1 

8A61K31/325 8C07C271/24 6834 Т1 

8A61K31/737 8C08B37/00 6947 Т1 

8A61P5/00 8C07K16/28 6954 Т1 

8A61K31/4164 8C07D207/444 6970 Т1 

8A61K31/46 8C07D207/444 6970 Т1 

8A61K31/541 8C07D207/444 6970 Т1 

8A01G13/00 8A01G27/00 6971 Т1 

8A01G25/00 8A01G27/00 6971 Т1 

8A01G27/00 8A01G27/00 6971 Т1 

8A61K47/20 8A61K47/20 6972 Т1 

8A61P15/18 8A61K47/20 6972 Т1 

8A61P5/00 8A61K47/20 6972 Т1 

8A61K31/47 8A61K31/439 6883 Т1 

8A61K47/32 8A61K31/439 6883 Т1 

8A61P13/08 8A61K31/439 6883 Т1 

8A61K31/403 8C07D209/88 6960 Т1 

8A61K31/137 8A61K31/167 6852 Т1 

8A61K31/58 8A61K31/167 6852 Т1 

8A61K38/55 8C07D487/04 6921 Т1 

8E02D27/42 8E02D27/42 6965 Т1 

8A23L29/294 8A61K31/26 6924 Т1 

8C07D209/70 8C07D209/70 6926 Т1 

8C07D417/12 8C07D209/70 6926 Т1 

8C06B29/02 8F42D1/14 6927 Т1 

8A61K31/475 8C12N15/09 6966 Т1 

8A61K39/00 8C12N15/09 6966 Т1 

8C12N5/10 8C12N15/09 6966 Т1 

8F23C9/08 8F23D11/44 6874 Т1 

8F23D11/24 8F23D11/44 6874 Т1 

8A61K39/39 8C07H21/00 6949 Т1 

8C07H21/00 8C07H21/00 6949 Т1 

8E04F21/26 8E04F11/18 6887 Т1 

8A24F47/00 8A24F47/00 6888 Т1 

8C07C331/14 8C07D235/02 6854 Т1 

8C07D235/02 8C07D235/02 6854 Т1 

8C07F7/18 8C07D253/08 6845 Т1 

8A01N43/82 8A01N43/82 6932 Т1 

8A61K31/165 8C07C309/65 6939 Т1 

8C07D277/42 8C07C309/65 6939 Т1 

8C07D295/13 8C07D241/04 6869 Т1 

8C07C45/45 8C07C45/45 6896 Т1 

8A61P29/00 8C07D487/04 6897 Т1 

8A61K31/4439 8C07D401/06 6899 Т1 

8A61K31/225 8A61K9/28 6900 Т1 

8A61K47/18 8A61P27/02 6902 Т1 
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8C07D487/04 8C07D487/04 6903 Т1 

8C07F9/22 8C07H1/00 6906 Т1 

8F28D1/053 8F28D1/053 6907 Т1 

8A61P3/10 8C07D471/10 6909 Т1 

8C07D471/10 8C07D471/10 6909 Т1 

8A61K39/395 8C07K16/28 6836 Т1 

8A61P37/00 8C07K16/28 6836 Т1 

8A61K9/19 8A61K9/19 6837 Т1 

8C07D413/12 8A61P1/16 6838 Т1 

8C02F1/32 8C02F1/32 6923 Т1 

8C07C235/78 8C07C233/40 6931 Т1 

8A01P13/02 8A01P13/02 6839 Т1 

8C07C255/37 8C07C231/02 6962 Т1 

8A61K31/4178 8A61K31/4025 6879 Т1 

8C07D215/22 8C07C271/24 6911 Т1 

8A61P35/00 8C07D487/04 6912 Т1 

8A61P9/00 8C07D487/04 6912 Т1 

8B65D39/04 8B65D41/10 6916 Т1 

8A61K31/554 8A61K31/554 6917 Т1 

8A61P1/16 8A61K31/554 6917 Т1 

8A61K38/08 8A61K39/00 6920 Т1 

8A61K31/4184 8A61K9/28 6811 Т1 

8C12N9/64 8C07K14/745 6814 Т1 

8A61K39/395 8A61K39/395 6816 Т1 

8A61K39/395 8A61K39/395 6817 Т1 

8C07D213/82 8C07D213/82 6818 Т1 

8C07D213/85 8C07D213/82 6818 Т1 

8C07D401/12 8C07D213/82 6818 Т1 

8A61Q7/00 8A61Q7/00 6819 Т1 

8C09D121/02 8C09D121/02 6820 Т1 

8C07D301/14 8C07D301/14 6851 Т1 

8A61K31/192 8A61K31/46 6858 Т1 

8A61K31/194 8A61K47/24 6859 Т1 

8A61K31/46 8A61K47/24 6859 Т1 

8G01N33/68 8C07K14/705 6860 Т1 

8F01N3/08 8F01N3/20 6824 Т1 

8C04B38/00 8C04B35/195 6827 Т1 

8B65D83/42 8B29K101/00 6828 Т1 

8A01N43/60 8A01N43/60 6833 Т1 

8C07H15/04 8C07D493/04 6835 Т1 

8C07D217/26 8C07D217/26 6967 Т1 

8A61K9/00 8A61K31/506 6875 Т1 

8A61K31/505 8C07D233/88 6876 Т1 

8H04N19/33 8H04N19/00 6955 Т1 

8C07K16/28 8C07K16/28 6954 Т1 

8A61K31/4439 8C07D207/444 6970 Т1 

8A61P1/04 8C07D207/444 6970 Т1 

8A61K47/38 8A61K31/439 6883 Т1 

8A61K31/343 8C07D209/88 6960 Т1 

8A61K31/381 8C07D209/88 6960 Т1 

8A61K31/454 8C07D209/88 6960 Т1 

8A61K31/496 8C07D209/88 6960 Т1 

8C06B33/06 8F42D1/14 6927 Т1 

8F42D1/14 8F42D1/14 6927 Т1 

8A61P3/10 8A61K31/438 6929 Т1 

8C07D491/20 8A61K31/438 6929 Т1 

8A61K31/513 8C12N15/09 6966 Т1 

8C12N1/19 8C12N15/09 6966 Т1 

8C12N15/09 8C12N15/09 6966 Т1 

8F02B43/08 8F23D11/44 6874 Т1 

8C07D413/12 8C07D271/08 6945 Т1 

8C07H21/04 8C07H21/00 6949 Т1 

8A61K31/437 8C07D403/06 6953 Т1 

8C07D471/04 8C07D403/06 6953 Т1 

8A61M15/00 8A24F47/00 6888 Т1 

8A61K31/5377 8C07D413/14 6889 Т1 

8C07D403/10 8C07D413/14 6889 Т1 

8C07D498/18 8A61K45/06 6948 Т1 

8C07C229/50 8C07D235/02 6854 Т1 

8C07D407/06 8C07D235/02 6854 Т1 

8F24C7/00 8F24C7/00 6855 Т1 

8A61K31/53 8C07D253/08 6845 Т1 

8C07D409/14 8C07D253/08 6845 Т1 

8C07D417/14 8C07D253/08 6845 Т1 

8A01N33/18 8A01N43/82 6932 Т1 

8A61P9/10 8C07C309/65 6939 Т1 

8C07C311/03 8C07C309/65 6939 Т1 

8C07D307/52 8C07C309/65 6939 Т1 

8C07D333/34 8C07C309/65 6939 Т1 

8B09C1/06 8B09C1/06 6940 Т1 

8F27B7/00 8B09C1/06 6940 Т1 

8A61K31/473 8A61K31/4178 6942 Т1 

8A61P1/08 8A61K31/4178 6942 Т1 

8A61K39/05 8G01N33/50 6866 Т1 
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8G01N33/50 8G01N33/50 6866 Т1 

8A61P7/00 8C07D241/04 6869 Т1 

8A61K39/36 8A61K39/36 6872 Т1 

8A24C5/00 8A24D1/02 6891 Т1 

8B41M3/00 8A24D1/02 6891 Т1 

8A61K39/395 8C07K16/28 6895 Т1 

8A61K31/215 8A61K9/28 6900 Т1 

8A61K31/542 8A61P27/02 6902 Т1 

8A61K31/7072 8C07H1/00 6906 Т1 

8C07F9/6558 8C07H1/00 6906 Т1 

8A61K31/4155 8C07D471/10 6909 Т1 

8A61K31/438 8C07D471/10 6909 Т1 

8A61K31/4155 8C07D471/10 6910 Т1 

8G01N33/577 8C07K16/28 6836 Т1 

8A61K47/22 8A61K9/19 6837 Т1 

8A61P1/16 8A61P1/16 6838 Т1 

8A61P35/00 8A61P1/16 6838 Т1 

8A61K39/395 8C07K16/24 6922 Т1 

8A01N43/54 8A01N43/54 6841 Т1 

8C07D239/47 8A01N43/54 6841 Т1 

8A61K31/185 8A61K31/185 6842 Т1 

8A01P7/02 8A01N25/30 6843 Т1 

8A61K31/4025 8A61K31/4025 6879 Т1 

8C07D211/74 8C07D223/08 6913 Т1 

8C07D403/10 8C07D223/08 6913 Т1 

8C07D403/14 8C07D223/08 6913 Т1 

8A61P25/00 8A61K9/16 6918 Т1 

8A61K39/00 8A61K39/00 6920 Т1 

8A61P35/00 8A61K39/00 6920 Т1 

8A61K31/425 8C07K5/08 6881 Т1 

8A01B35/26 8A01B35/26 6963 Т1 

8A01N57/02 8A01N57/20 6964 Т1 

8A61K39/00 8A61K39/00 6812 Т1 

8A61P35/00 8C07D213/82 6818 Т1 

8C07D473/34 8C07D213/82 6818 Т1 

8C07D498/04 8C07D213/82 6818 Т1 

8A61K47/12 8A61K9/00 6849 Т1 

8A61K47/38 8A61K9/00 6849 Т1 

8A61Q19/10 8A61Q7/00 6819 Т1 

8A61K31/197 8C07C55/10 6850 Т1 

8C07C69/86 8C07C55/10 6850 Т1 

8C07D239/557 8C07C55/10 6850 Т1 

8A61K31/341 8C07D301/14 6851 Т1 

8C07D409/14 8C07D301/14 6851 Т1 

8A61K48/00 8C12N15/11 6856 Т1 

8C07D215/60 8C07D413/10 6857 Т1 

8C07D413/06 8C07D413/10 6857 Т1 

8C07D417/14 8C07D413/10 6857 Т1 

8A61K31/137 8A61K31/46 6858 Т1 

8A61K9/00 8A61K47/24 6859 Т1 

8A61P37/06 8C07D473/34 6822 Т1 

8C07D405/06 8C07D405/06 6826 Т1 

8C04B35/195 8C04B35/195 6827 Т1 

8C04B35/565 8C04B35/195 6827 Т1 

8B29C49/02 8B29K101/00 6828 Т1 

8B65D83/64 8B29K101/00 6828 Т1 

8A61K31/4985 8C07D487/04 6832 Т1 

8A61K31/495 8A01N43/60 6833 Т1 

8D01F2/28 8D01F2/00 6946 Т1 

8H04N19/50 8H04N19/00 6955 Т1 

8A61N5/02 8H01Q15/16 6968 Т1 

8A61K31/537 8C07D207/444 6970 Т1 

8A01G1/00 8A01G27/00 6971 Т1 

8E02D27/42 8E02D27/42 6957 Т1 

8A61K31/18 8A61K31/439 6883 Т1 

8B01J2/16 8B01J2/00 6959 Т1 

8A61K31/194 8A61K31/167 6852 Т1 

8A61K31/40 8A61K31/167 6852 Т1 

8A61K31/715 8A23L33/10 6863 Т1 

8A23L33/16 8A61K31/26 6924 Т1 

8A61K31/295 8A61K31/26 6924 Т1 

8C07F15/02 8A61K31/26 6924 Т1 

8B65D47/18 8A61F9/00 6930 Т1 

8A61K31/337 8C12N15/09 6966 Т1 

8A61K31/4545 8C12N15/09 6966 Т1 

8A61P35/00 8C12N15/09 6966 Т1 

8F23D11/44 8F23D11/44 6874 Т1 

8A61K31/541 8C07D271/08 6945 Т1 

8C07D285/10 8C07D271/08 6945 Т1 

8C07H21/02 8C07H21/00 6949 Т1 

8C12N15/63 8C07H21/00 6949 Т1 

8C07D471/18 8A61K45/06 6948 Т1 

8C07D471/22 8A61K45/06 6948 Т1 

8A61K31/4184 8C07D235/02 6854 Т1 
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8C07C313/06 8C07D235/02 6854 Т1 

8C07D405/06 8C07D235/02 6854 Т1 

8A61K31/575 8A61K31/575 6933 Т1 

8A61P1/16 8A61K31/575 6933 Т1 

8A61P37/00 8A61K31/575 6933 Т1 

8C07D307/68 8C07C309/65 6939 Т1 

8A01N45/00 8A01N45/00 6941 Т1 

8A61K31/56 8A01N45/00 6941 Т1 

8C07J53/00 8A01N45/00 6941 Т1 

8A61K45/06 8A61K31/4178 6942 Т1 

8A61P1/16 8C07J9/00 6943 Т1 

8G01N33/68 8G01N33/50 6866 Т1 

8C07D241/04 8C07D241/04 6869 Т1 

8A61K31/485 8A61K31/485 6892 Т1 

8A61K47/10 8A61K31/485 6892 Т1 

8C12N9/26 8C12N9/26 6893 Т1 

8A01H5/00 8C12N15/82 6894 Т1 

8A61K9/28 8A61K9/28 6900 Т1 

8A61P37/08 8C07K16/42 6901 Т1 

8C07K16/42 8C07K16/42 6901 Т1 

8A61K47/26 8A61P27/02 6902 Т1 

8C07D409/14 8C07D409/10 6904 Т1 

8C07F9/24 8C07H1/00 6906 Т1 

8A61K47/18 8A61K9/19 6837 Т1 

8C07D413/14 8A61P1/16 6838 Т1 

8C07C237/20 8C07C233/40 6931 Т1 

8C07D295/13 8C07C233/40 6931 Т1 

8A01N33/18 8A01P13/02 6839 Т1 

8A61P3/10 8A61K31/185 6842 Т1 

8A61K35/39 8A61K38/48 6961 Т1 

8A61K38/46 8A61K38/48 6961 Т1 

8C07C231/02 8C07C231/02 6962 Т1 

8C07C253/30 8C07C231/02 6962 Т1 

8A61K31/4184 8A61K31/4025 6879 Т1 

8A61K31/53 8C07D487/04 6912 Т1 

8C07D401/10 8C07D223/08 6913 Т1 

8B01D19/00 8B01D19/02 6915 Т1 

8B29B7/84 8B01D19/02 6915 Т1 

8A01N43/78 8C07K5/08 6881 Т1 

8C07D491/048 8C07D491/048 6882 Т1 

8C12N7/02 8G01N33/569 6813 Т1 

8C07D401/14 8C07D213/82 6818 Т1 

8C07D417/14 8C07D213/82 6818 Т1 

8A61K9/16 8A61K9/00 6849 Т1 

8A61P29/00 8C07D301/14 6851 Т1 

8A01N43/42 8A01N43/42 6821 Т1 

8A61K31/7088 8C12N15/11 6856 Т1 

8C12N15/11 8C12N15/11 6856 Т1 

8C07D401/06 8C07D413/10 6857 Т1 

8C07D413/10 8C07D413/10 6857 Т1 

8A61K47/24 8A61K31/46 6858 Т1 

8A61K9/00 8A61K31/46 6858 Т1 

8A61P11/00 8A61K31/46 6858 Т1 

8A61K31/167 8A61K47/24 6859 Т1 

8A61P29/00 8C07D473/34 6822 Т1 

8A61F2/91 8A61F2/91 6823 Т1 

8A61K31/4025 8C07D405/06 6826 Т1 

8C04B111/00 8C04B35/195 6827 Т1 

8B65D83/62 8B29K101/00 6828 Т1 

8B65D85/804 8B65D85/804 6831 Т1 

8A61K31/195 8C07C271/24 6834 Т1 

8C07C233/52 8C07C271/24 6834 Т1 

8C07C237/12 8C07C271/24 6834 Т1 

8C07D493/04 8C07D493/04 6835 Т1 

8A61K31/506 8A61K31/506 6875 Т1 

8A61P35/00 8C07D233/88 6876 Т1 

8C07D233/88 8C07D233/88 6876 Т1 

8A61K39/395 8C07K16/28 6954 Т1 

8C07D251/10 8C07D251/10 6956 Т1 

8C07D473/18 8C07F9/24 6969 Т1 

8A61K31/444 8C07D207/444 6970 Т1 

8A61K31/4725 8C07D207/444 6970 Т1 

8A61K31/553 8C07D207/444 6970 Т1 

8A61K9/14 8A61K47/20 6972 Т1 

8A61K31/439 8A61K31/439 6883 Т1 

8A61K47/10 8A61K31/439 6883 Т1 

8A61P13/02 8A61K31/439 6883 Т1 

8A61K47/24 8A61K31/167 6852 Т1 

8A23L33/10 8A23L33/10 6863 Т1 

8A23L33/28 8A23L33/10 6863 Т1 

8A61K35/56 8A23L33/10 6863 Т1 

8F42D1/045 8F42D1/14 6927 Т1 

8F42D3/04 8F42D1/14 6927 Т1 

8A61K31/439 8C12N15/09 6966 Т1 
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8C07K14/705 8C12N15/09 6966 Т1 

8C12N1/21 8C12N15/09 6966 Т1 

8A61M15/06 8A24F47/00 6888 Т1 

8C07D413/14 8C07D413/14 6889 Т1 

8A61K31/498 8A61K45/06 6948 Т1 

8A61K31/551 8A61K45/06 6948 Т1 

8A61K31/506 8C07D235/02 6854 Т1 

8C07D403/06 8C07D235/02 6854 Т1 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ  

(73) носител на правото на патент  

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

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

 

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

Abbott Cardiovascular Systems Inc. A 61F 2/91 6823 Т1 

AbbVie Bahamas Ltd. A 61K 31/4025, 31/4178, 31/4184, 31/4439, A 61P 

31/14, C 07D 401/14, 403/14, 417/14 

6879 Т1 

Academisch Ziekenhuis Leiden C 12N 15/11, A 61K 31/7088, 48/00 6856 Т1 

ADAMA MAKHTESHIM LTD A 01N 43/54, A 61K 31/505, C 07D 239/47 6841 Т1 

Aduro Biotech Holdings, Europe B.V. A 61K 39/00, C 07K 16/24, 16/28 6958 Т1 

Advanced Materials- JTJ S.r.o. C 07D 471/10, A 61K 31/4155, 31/438, A 61P 3/10, C 

07D 487/10 

6910 Т1 

Albireo AB A 61K 31/554, A 61P 1/16 6917 Т1 

Alimonti, Andrea A 61K 8/97, 36/537, A 61Q 19/08 6898 Т1 

AMGEN INC. and E. R. Squibb & Sons, L.L.C. C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 11/06, 37/00, C 07K 

16/18, C 12N 15/13, 5/10, G 01N 33/577, 33/68 

6836 Т1 

Amicus Therapeutics, Inc. C 12N 9/26 6893 Т1 

ANERGIS SA A 61K 39/36 6872 Т1 

Arena Pharmaceuticals, Inc. C 07D 209/70, A 61K 31/403, A 61P 37/00, C 07D 

209/88, 401/12, 403/12, 417/12 

6926 Т1 

Ares Trading SA A 61M 5/24, 5/20 6935 Т1 

Astellas Pharma Inc. A 61K 31/439, 31/18, 31/47, 47/10, 47/26, 47/32, 

47/38, 9/20, 9/48, A 61P 13/02, 13/08 

6883 Т1 

Atomo Diagnostics Pty Limited A 61B 5/151, 5/145, 5/15, 5/157 6864 Т1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco 

A.C.R.A.F. S.p.A. 

A 23L 33/10, 33/28, A 61K 31/715, 35/56 6863 Т1 

Basic Holdings F 24C 7/00 6855 Т1 

Bayer CropScience NV C 12N 15/82, A 01H 5/00, C 07K 14/415, C 12Q 1/68 6894 Т1 

Bayer Intellectual Property GmbH C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 5/00 6954 Т1 

Bayer Intellectual Property GmbH A 61K 9/28, 31/4178, 31/4184, 31/4422 6811 Т1 

Bayer Intellectual Property GmbH A 01P 13/02, A 01N 33/18, 43/707, 43/82 6839 Т1 

Bayer Intellectual Property GmbH A 01N 43/82, 33/18, 43/40, A 01P 13/00 6932 Т1 
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Bayer Intellectual Property GmbH C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00, 5/08 6895 Т1 

Beta Innov G 01N 33/564, A 61K 38/17, 9/127, A 61P 37/06 6825 Т1 

Betek GmbH & Co. KG A 01B 35/26 6963 Т1 

Biogen Hemophilia Inc. C 07K 14/745, C 12N 9/64 6814 Т1 

Boehringer Ingelheim International GmbH and 

Vitae Pharmaceuticals, Inc. 

C 07D 235/02, A 61K 31/4184, 31/506, A 61P 25/28, C 

07C 229/50, 255/47, 313/06, 331/14, 49/323, C 07D 

403/06, 405/06, 407/06 

6854 Т1 

BRINOX, d.o.o. B 01J 2/00, 2/16 6959 Т1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07K 14/705, G 01N 33/68 6860 Т1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 487/04, A 61K 38/12, 38/55, A 61P 31/14 6921 Т1 

Cabka GmbH & Co. KG B 65D 19/24 6830 Т1 

CB Biotechnologies, Inc. C 12P 19/34, C 12Q 1/68 6861 Т1 

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha C 07D 209/88, A 61K 31/343, 31/381, 31/403, 

31/4439, 31/454, 31/4545, 31/496, 31/5377, A 61P 

25/24, 25/28, 35/00, 35/02, 35/04, 43/00 

6960 Т1 

Clovis Oncology Italy S.r.l. C 07C 271/24, 217/44, C 07D 215/22 6911 Т1 

Codan Holding GmbH A 61M 5/14, 5/38 6880 Т1 

Curemark LLC A 61K 38/48, 35/39, 36/185, 38/43, 38/46, 38/47, 

38/54, A 61P 15/06 

6961 Т1 

Daiichi Sankyo Company, Limited C 12N 15/09, A 61K 31/337, 31/439, 31/4545, 

31/4745, 31/475, 31/513, 31/555, 39/00, 39/395, A 

61P 35/00, 43/00, C 07K 14/705, 16/28, 16/30, C 12N 

1/15, 1/19, 1/21, 5/10, C 12P 21/08 

6966 Т1 

De Carli, Edda A 61Q 7/00, A 61K 8/02, 8/64, A 61Q 19/08, 19/10 6819 Т1 

Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH B 65D 75/00, 75/58 6853 Т1 

Dompé farmaceutici s.p.a. A 61K 31/185, A 61P 3/10 6842 Т1 

Dompé farmaceutici s.p.a. C 07C 233/40, 233/44, 233/51, 235/78, 237/20, 

237/22, C 07D 295/13 

6931 Т1 

Dompé farmaceutici s.p.a. C 07C 309/65, A 61K 31/165, 31/18, A 61P 9/10, C 07C 

233/76, 311/03, 311/21, C 07D 213/70, 213/76, 

277/42, 295/10, 295/14, 307/52, 307/68, 333/34 

6939 Т1 

Dr. Falk Pharma GmbH C 07J 9/00, A 61K 31/575, A 61P 1/16 6943 Т1 

E. I. du Pont de Nemours and Company C 07C 45/45, 49/80 6896 Т1 

ELG Carbon Fibre International GmbH B 09C 1/06, B 29B 17/02, C 10B 47/30, F 27B 7/00 6940 Т1 

Eli Lilly and Company C 07D 471/10, A 61K 31/4155, 31/438, A 61P 3/10, C 

07D 487/10 

6909 Т1 

Eli Lilly and Company C 07C 271/24, A 61K 31/16, 31/195, 31/215, 31/325, A 

61P 25/18, 29/00, C 07C 229/50, 233/52, 237/12, 

323/60, C 07K 5/06 

6834 Т1 

EQUIPE MOULDINGS LIMITED B 65D 41/10, 39/04, 47/06 6916 Т1 

EURO-CELTIQUE S.A. A 61K 9/16 6905 Т1 

Euroscreen S.A. C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P 25/00 6832 Т1 

F.Hoffmann-La Roche AG A 61K 9/19, 38/47, 39/00, 39/395, 45/06, 47/10, 6837 Т1 
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47/18, 47/20, 47/22, 47/25, 9/00, C 07K 16/28 

Feldmann Metall & Schmiedekunst GmbH E 04F 11/18, B 23K 37/04, E 04F 11/02, 21/26, F 16B 

7/00 

6887 Т1 

FLUORON GMBH A 61K 49/00, A 61M 5/178 6936 Т1 

FONDITAL S.p.A. F 28D 1/053 6907 Т1 

Forward Pharma A/S A 61K 9/28, 31/215, 31/225, 9/20, A 61P 17/06 6900 Т1 

Freeport Cobalt Oy C 01G 53/00, H 01M 4/131, 4/505, 4/525 6908 Т1 

Galderma Research & Development C 07D 301/14, A 61K 31/341, 31/381, 31/4025, A 61P 

11/00, 17/06, 19/02, 29/00, 35/00, 37/06, C 07D 

407/06, 409/06, 409/14 

6851 Т1 

Genzyme Corporation C 07D 405/06, A 61K 31/4025, A 61P 35/00 6826 Т1 

Gilead Connecticut, Inc. A 01N 43/60, A 61K 31/495, C 07D 519/00 6833 Т1 

Gilead Pharmasset LLC C 07H 1/00, A 61K 31/7072, A 61P 31/14, C 07F 9/22, 

9/24, 9/6558, C 07H 19/10 

6906 Т1 

Gilead Sciences, Inc. A 61P 1/16, A 61K 31/42, A 61P 3/10, 35/00, C 07D 

261/08, 413/12, 413/14 

6838 Т1 

Gilead Sciences, Inc. A 61K 45/06, 31/498, 31/529, 31/537, 31/551, C 07D 

471/18, 471/22, 498/18 

6948 Т1 

GlaxoSmithKline LLC C 07D 281/10, A 61K 31/554, A 61P 3/00, 5/00, C 07D 

417/06, C 07F 9/6541 

6914 Т1 

Gnosis S.p.A. C 08B 37/00, A 61K 31/737 6947 Т1 

Grindeks, a joint stock company C 07C 55/10, A 61K 31/197, 31/205, 31/513, 31/616, A 

61P 9/00, C 07C 227/18, 229/12, 57/15, 69/86, C 07D 

239/557 

6850 Т1 

Hausbrandt Trieste 1892 SPA B 65D 85/804 6840 Т1 

Helsinn Healthcare SA A 61K 31/4178, 31/473, 31/496, 31/573, 45/06, 9/00, 

9/20, 9/48, A 61P 1/08 

6942 Т1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61K 39/00, 38/08, 38/16, A 61P 35/00 6920 Т1 

Incyte Holdings Corporation C 07D 271/08, A 61K 31/4245, 31/433, 31/5377, 

31/541, 45/06, A 61P 35/00, C 07D 285/10, 413/12, 

413/14, 417/12, 417/14 

6945 Т1 

Indivior UK Limited A 61K 31/485, 47/10, 47/26, 9/10, A 61P 25/04, 25/36 6892 Т1 

Innovia Films Limited D 01F 2/00, 2/02, 2/28 6946 Т1 

Intellikine, LLC C 07D 487/04 6903 Т1 

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. A 01N 25/30, 43/40, 43/80, A 01P 7/02, 7/04 6843 Т1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07D 409/10, 409/14 6904 Т1 

Janssen Sciences Ireland UC C 07D 403/06, A 61K 31/437, A 61P 31/12, C 07D 

471/04 

6953 Т1 

Janssen Sciences Ireland UC C 07D 493/04, 307/20, C 07H 15/04 6835 Т1 

Knauf Gips KG C 09D 121/02, 1/00, E 04C 2/00 6820 Т1 

Laboratoires THEA A 61F 9/00, B 65D 47/18 6930 Т1 

Laboratorios del Dr. Esteve, S.A. A 61K 9/16, 31/4152, A 61P 25/00, C 07D 231/22 6918 Т1 

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. A 61K 47/34 6938 Т1 
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Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. A 61K 47/34 6928 Т1 

Les Laboratoires Servier C 07C 231/02, 233/18, 253/30, 255/37, 255/40 6962 Т1 

LPP Combustion, LLC F 23D 11/44, F 02B 43/08, F 02C 1/00, F 02G 3/00, F 

23C 9/08, F 23D 11/24, 11/36, F 23K 5/20 

6874 Т1 

Macchiavelli S.r.l. B 65D 85/804 6831 Т1 

MacroGenics, Inc. A 61K 39/395, 39/00, 45/06, C 07K 16/32 6817 Т1 

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der 

Wissenschaften e.V. and Vakzine Projekt 

Management GmbH 

G 01N 33/50, A 61K 39/04, 39/05, G 01N 33/68 6866 Т1 

Medical Research Council A 61K 31/26, A 23L 29/00, 29/294, 33/16, 5/20, A 61K 

31/295, 31/80, 45/06, A 61P 39/04, C 07F 15/02 

6924 Т1 

Medizinische Universität Graz A 61K 31/575, A 61P 1/16, 37/00 6933 Т1 

Merck Canada Inc. C 07D 401/06, A 61K 31/4439, A 61P 31/18 6899 Т1 

Merck Patent GmbH C 07D 253/08, A 61K 31/53, A 61P 35/00, C 07D 

401/06, 401/14, 409/14, 417/14, 471/04, 487/04, C 

07F 7/18 

6845 Т1 

Merck Patent GmbH C 07D 233/88, A 61K 31/505, A 61P 35/00, C 07D 

401/04, 401/12, 401/14, 403/14, 413/14 

6876 Т1 

Merck Patent GmbH C 07D 487/04, A 61K 31/53, A 61P 29/00, 35/00, 9/00 6912 Т1 

Merck Patent GmbH C 07D 223/08, A 61K 31/402, 31/4025, C 07D 207/24, 

207/26, 211/74, 211/76, 223/10, 401/04, 401/06, 

401/10, 403/04, 403/06, 403/10, 403/14 

6913 Т1 

Merck Patent GmbH C 07D 491/048, A 61K 31/4355, A 61P 17/06, 19/02, 

25/28, 27/06, 35/00 

6882 Т1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 413/10, 215/48, 215/60, 401/04, 401/06, 

401/10, 401/14, 405/12, 405/14, 409/14, 413/06, 

413/14, 417/10, 417/14 

6857 Т1 

Merial, Inc. G 01N 33/569, C 12N 7/02 6813 Т1 

MIB ITALIANA S.p.A. F 16K 1/16, F 16L 55/10 6934 Т1 

MIB ITALIANA S.p.A. F 16K 1/16, F 16L 55/10 6937 Т1 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. and Sunesis 

Pharmaceuticals, Inc. 

C 07D 213/82, A 61K 31/4427, 31/497, A 61P 35/00, C 

07D 213/85, 241/28, 401/12, 401/14, 403/12, 403/14, 

409/14, 417/14, 471/04, 473/34, 487/04, 498/04 

6818 Т1 

Miquel y Costas & Miquel, S.A. A 24D 1/02, A 24C 5/00, B 41M 1/04, 3/00 6891 Т1 

Mitaca S.r.l. B 65D 85/804 6890 Т1 

Nektar Therapeutics A 61K 47/48 6862 Т1 

Novartis AG A 01N 43/42 6821 Т1 

Novartis AG A 61K 31/506, 9/00, A 61P 35/00, C 07D 239/69 6875 Т1 

Novartis AG A 61P 27/02, A 61K 31/498, 31/542, 47/10, 47/18, 

47/26, 47/32, 9/00 

6902 Т1 

NYZ AB and wm17 Holding AG A 61K 9/00, A 24B 15/16, A 61K 31/465, 47/12, 47/22, 

47/26, 47/32, 47/38, 9/14, 9/16 

6849 Т1 

ONO Pharmaceutical Co., Ltd. C 07D 473/34, A 61K 31/522, A 61P 29/00, 35/00, 6822 Т1 
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37/06, 43/00, 7/02 

Orion Corporation C 07D 401/14, A 61K 31/4184, 31/4188, A 61P 35/00, 

C 07D 403/04, 413/04, 471/04 

6919 Т1 

Pearl Therapeutics, Inc. A 61K 47/24, 31/135, 31/137, 31/16, 31/167, 31/192, 

31/194, 31/40, 31/46, 31/56, 31/58, 47/02, 9/00, A 

61P 11/00 

6859 Т1 

Pearl Therapeutics, Inc. A 61K 31/46, 31/135, 31/137, 31/16, 31/167, 31/192, 

31/194, 31/40, 31/56, 31/58, 47/02, 47/24, 9/00, A 

61P 11/00 

6858 Т1 

Pearl Therapeutics, Inc. A 61K 31/167, 31/135, 31/137, 31/16, 31/192, 31/194, 

31/40, 31/46, 31/56, 31/58, 47/02, 47/24, 9/00, A 61P 

11/00 

6852 Т1 

Perosphere, Inc. C 07D 241/04, A 61K 31/495, A 61P 7/00, C 07D 

295/13 

6869 Т1 

Pfizer Inc. A 61K 31/438, A 61P 3/10, C 07D 471/10, 491/20 6929 Т1 

Pfizer Limited C 07D 487/04, A 61K 31/5025, 45/06, A 61P 29/00 6897 Т1 

Phononic Devices, Inc. F 25B 21/02 6886 Т1 

POXEL SAS C 07D 251/10 6956 Т1 

ProQR Therapeutics II B.V. C 12N 15/13 6952 Т1 

Resilux B 29K 101/00, B 29C 49/02, B 29D 22/00, B 65D 6/10, 

6/34, 8/00, 83/38, 83/42, 83/62, 83/64 

6828 Т1 

RESILUX C 12N 11/08, B 29B 17/00, B 29C 43/00, 49/00 6829 Т1 

Rock Breaking Technology Co (Rob Tech) Ltd. F 42D 1/14, C 06B 29/02, 33/06, F 42D 1/045, 3/04 6927 Т1 

S.A.S.C. AG A 24F 47/00, A 61M 15/00, 15/06 6888 Т1 

Samsung Electronics Co., Ltd H 04N 19/00, 19/11, 19/117, 19/119, 19/176, 19/182, 

19/33, 19/50, 19/593, 19/82 

6955 Т1 

Selo Medical GmbH A 61K 9/00, 33/04, A 61P 15/02 6951 Т1 

STEPAN COMPANY A 01N 57/20, 57/02 6964 Т1 

Sykehuset Sorlandet HF A 61K 39/395, A 61P 25/00 6816 Т1 

Synimmune GmbH C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00, 35/02 6844 Т1 

Telomerase Activation Sciences, Inc. A 01N 45/00, A 61K 31/56, C 07J 53/00 6941 Т1 

The Regents of the University of Colorado, a 

body corporate 

C 07K 5/08, A 01N 43/78, A 61K 31/425 6881 Т1 

The University Of Bath C 07D 489/12, A 61K 31/485, A 61P 25/32, 25/36 6885 Т1 

Trimo d.d. E 04C 2/292 6944 Т1 

UCB Biopharma SPRL C 07K 16/24, A 61K 39/395, A 61P 35/00, 37/06, C 12N 

15/13 

6922 Т1 

Umicore AG & Co. KG F 01N 3/20, 3/08 6824 Т1 

UMICORE AG & CO. KG C 04B 35/195, 111/00, 35/478, 35/565, 38/00, F 01N 

3/022 

6827 Т1 

University Health Network C 07D 413/14, A 61K 31/5377, A 61P 35/00, C 07D 

403/04, 403/10, 403/14 

6889 Т1 

Vaxart, Inc. C 07H 21/00, A 61K 39/39, 48/00, C 07H 21/02, 21/04, 6949 Т1 
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C 12N 15/63 

Vianex S.A. A 61K 39/00, 39/39, 47/36, 47/48, C 07K 14/47 6812 Т1 

WisTa Laboratories Ltd. C 07D 279/20, A 61K 31/5415, A 61P 25/00 6925 Т1 

WLI Trading Limited C 02F 1/32 6923 Т1 

Wobben Properties GmbH E 02D 27/42 6957 Т1 

Wobben Properties GmbH E 02D 27/42 6965 Т1 

Wobben Properties GmbH B 01D 19/02, 19/00, B 29B 7/84, B 29C 47/00 6915 Т1 

Xencor Inc. C 07K 16/42, A 61K 39/395, A 61P 37/08 6901 Т1 

X-Technology Swiss GmbH A 41B 11/00, 11/02, A 41D 13/06 6815 Т1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 

 
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува 

податоците од пријавите на трговските марки.  

 

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

 

(210) Број на пријавата 

(220) Датум на поднесување 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство 

(442) Датум на на објавување на пријавата 

(300) Право на првенство: датум, држава, број 

(731) Подносител: име и адреса 

(740) Застапник 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка 

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

и список на производите и услугите 

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

ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2011/581 (220) 30/05/2011 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за трговија, производство и 

услуги „КОЛА''  ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.„Качанички пат“ бб, Визбегово-Скопје , 

MK 

(540)  

 
(591) жолта, зелена, бела, црвена, црна и 

кафена 

(531) 08.07.08;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  флипс  

кл. 35  услуги при продажба со флипс на 

големо и мало  

 

(210) TM  2011/921 (220) 31/08/2011 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за трговија и услуги ДелЦо 

ДООЕЛ Скопје 

бул. Киро Глигоров бр. 4-5, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) плава, зелена, црвена 

(531) 27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2011/1377 (220) 29/12/2011 

(442) 30/04/2017 

(731) The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 

US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

 

 (531) 19.07.16 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални шишиња  

кл. 21  стаклени производи, стаклени и 

пластични шишиња  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови и сирупи  

 

(210) TM  2011/1388 (220) 30/12/2011 

(442) 30/04/2017 

(731) The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  
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(531) 19.07.16 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални шишиња  

кл. 21  стаклени производи, стаклени и 

пластични шишиња  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови и сирупи  

 

(210) TM  2012/36 (220) 16/01/2012 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ЧОКОМИЛ увоз-извоз ДОО Ресен 

ул.29-ти Ноември б.б., Ресен, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 25.01.19;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  какао (прелив од какао)  

 

(210) TM  2012/313 (220) 03/04/2012 

(442) 30/04/2017 

(731) The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 

US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

 

(531) 19.07.22 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од оовошје 

и овошни сокови и сирупи  

 

(210) TM  2012/315 (220) 04/04/2012 

(442) 30/04/2017 

(731) The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  
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(591) зелена и бела 

(531) 19.07.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од оовошје 

и овошни сокови и сирупи  

 

(210) TM  2012/349 (220) 06/04/2012 

(442) 30/04/2017 

(731) The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 

US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) црвена и бела 

(531) 19.07.16;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалaци  

 

(210) TM  2012/387 (220) 17/04/2012 

(442) 30/04/2017 

(731) The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 

US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) портокалова и бела 

(531) 19.07.16;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови и сирупи  

 

(210) TM  2012/397 (220) 18/04/2012 

(442) 30/04/2017 

(731) The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 

US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

 

(531) 19.07.22 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи  

 

(210) TM  2012/974 (220) 18/09/2012 

(442) 30/04/2017 

(731) Контимпекс Елена и друг ДОО - 

Скопје 

ул.Иво Л.Рибар 74-4/6, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) жолта основа со црни букви 

(531) 26.01.18;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи  

 

(210) TM  2012/1301 (220) 05/12/2012 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство Трговија и 

услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, MK 

(540)  

 
(591) плава, зелена, бела, темно зелена 

(531) 27.05.04;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од  

овошје и  овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на  пијалоци  

 

(210) TM  2014/1326 (220) 05/12/2014 

(442) 30/04/2017 

(731) Астериа Ворлд Ворк 

ул. Максим Горки бр. 8/1-2, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, црна, жолта, бела 

(531) 01.01.04;26.11.03;26.11.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, подготовки за 

настава, културни активности, забава, 

орјенација, тренинг, организирање на саеми, 

предавања  

кл. 45  посредување при вработување, 

правни услуги, лични и општествени услуги 

што ги даваат трети лица за задоволување 

на потребите на поединци  

 

(210) TM  2015/486 (220) 23/04/2015 

(442) 30/04/2017 

(731) Медекс Груп ДООЕЛ Скопје 

50 Дивизија 26/3-3, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) жолта, црна 

(531) 26.04.18;26.11.25 

(551) индивидуална 



 

 

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

 

30 Април 2017 
 

Гласник Бр. 2/2017  

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, фотографии, канцелариски 

материјал; брошури; весници; грбови 

(хартиени); знаци (бројки и букви); 

известувања (покани); календари; карти; 

карти за играењ; каталози; книги; книшки; 

моливи; острилки; налив пера; ножеви за 

хартија; нотеси; папки за документи; хартија 

за писма; плакати (постери); покривки за 

маса (хартиени); прибор за пишување; 

прирачници; проспекти; публикации; 

разгледници; часописи  

кл. 25  облека, обувки; капи; блузи, 

вратоврски; кошули; ленти за глава; 

француски капи; спортска облека; сенила за 

капи; шамии; шапки; шалови  

кл. 35  услуги за регистрација, препис, 

составување, систематизација на пишани 

комуникации и регистрации, собирање на 

статистики податоци како и објавување на 

текстови; огласување, рекламирање; 

истражувања; консултаци; пребарувања; 

односи со јавноста; маркетинг истражувања; 

испитувања на јавното мислење, анкети; 

советувања; изнајмување рекламен простор; 

компјутерски бази на податоци (собирање 

информации во компјутерски бази на 

податоци); објавување рекламни текстови; 

организирање дејности; оргаизирање 

изложби во комерцијални и рекламни цели; 

плакатирање (огласување)преписи на 

соопштенија; промоции; пропагандни 

дејности; маркетинг; рекламирање по пат на 

радио и телевизија; рекламна документација; 

реклмна хроника; рекламни огласи; рекламен 

материјал; уредување излози; ширење 

рекламен материјал; трактати (проспекти, 

печатени примероци)  

кл. 41  организирање и водење конференции; 

организирање и водење конгреси; одржување 

приредби; пишување и објавување текстови, 

книги кои не се реклмни; одржување и 

водење разговор; он-лајн публикување 

електронски книги и списанија; разонода; 

разонода по пат на радио и телевизија; 

организирање и водење семинари и 

симпозиуми; студија за снимање; 

изнајмување тонски снимки; филмови 

(производство и изнајмување)  

 

(210) TM  2015/503 (220) 05/05/2015 

(442) 30/04/2017 

(731) Мербак дооел увоз-извоз Скопје 

ул.Павел Шатев бр.2, Скопје, Центар, MK 

(740) Диме Зафировски  

ул.Јуриј Гагарин бр.21-2/10, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.04.18;27.05.17;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

на обувки  

 

(210) TM  2015/545 (220) 19/05/2015 

(442) 30/04/2017 

(731) Cephalon UK Limited Ridings 

Ridings Point Whistler Drive, WF10 5HX 

Castleford,West Yorkshire,United Kingdom, 

UK 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

ABELCET 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  анти-инфективни состави   

 

(210) TM  2015/847 (220) 25/08/2015 

(442) 30/04/2017 
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(731) МЛ-Гари ДОО Скопје 

ул. „Димитар Пандилов“ бр. 6, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  вода, минерална вода, сода вода, 

газирана вода, вода за пиење, безалкохолни 

овошни екстрактки; безалкохолни овошни 

пијалаци; безалкохолни пијалаци на база на 

мед и други видови безалкохолни пијалаци; 

изотонични пијалаци;  безалкохолни овошни 

екстракти; безалкохолни овошни пијалаци;  

овошни сирупи; безалкохолни овошни сокови;  

безалкохолни пијалаци;  безалкохолни 

пијалаци со мед; пијалаци на база на мед;  

безалкохолни овошни сирупи; безалкохолен 

сок од јаболка;  овошни сокови;   

ароматизирани пијалаци и други препарати 

за производство на пијалаци 

  

 

(210) TM  2015/848 (220) 25/08/2015 

(442) 30/04/2017 

(731) МЛ-Гари ДОО Скопје 

ул. „Димитар Пандилов“ бр. 6, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црвена, сина, златна 

(531) 25.01.19;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  вода, минерална вода  

 

(210) TM  2015/862 (220) 26/08/2015 

(442) 30/04/2017 

(731) САВЕСКИ А ДООЕЛ Охрид 

ул. Кеј Македонија бр. 53, 6000, Охрид, MK 

(540)  

 
(591) светло и темно зелена, бела, златна, 

светло и темно кафена 

(531) 05.03.06;25.01.19;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2015/923 (220) 15/09/2015 

(442) 30/04/2017 

(731) Клиничка болница АЏИБАДЕМ 

СИСТИНА Скопје 

ул. Скупи бр. 5 А, Скопје, MK 

(540)  

 

ACIBADEM  SISTINA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  здравствени центри  

 

(210) TM  2015/924 (220) 15/09/2015 

(442) 30/04/2017 

(731) Клиничка болница АЏИБАДЕМ 

СИСТИНА Скопје 



 

 

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

 

30 Април 2017 
 

Гласник Бр. 2/2017  

ул. Скупи бр. 5 А, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина и сива 

(531) 27.05.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  здравствени центри  

 

(210) TM  2015/925 (220) 15/09/2015 

(442) 30/04/2017 

(731) Клиничка болница АЏИБАДЕМ 

СИСТИНА Скопје 

ул. Скупи бр. 5 А, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина и сива 

(531) 27.05.11;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  здравствени центри  

 

(210) TM  2015/926 (220) 15/09/2015 

(442) 30/04/2017 

(731) Клиничка болница АЏИБАДЕМ 

СИСТИНА Скопје 

ул. Скупи бр. 5 А, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина и сива 

(531) 27.05.17;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  здравствени центри  

 

(210) TM  2015/927 (220) 15/09/2015 

(442) 30/04/2017 

(731) Клиничка болница АЏИБАДЕМ 

СИСТИНА Скопје 

ул. Скупи бр. 5 А, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина и сива 

(531) 27.05.17;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  здравствени центри  

 

(210) TM  2015/1021 (220) 09/10/2015 

(442) 30/04/2017 

(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET 

A.S. 

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 34460 

Sarıyer/Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

serperil 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарни и 

санитарни препарати; диететски супстанции 

што се прилагодени за употреба во 

медицината; храна за бебиња; лепливи 

фластери; материјали за преврзување; 

материјали за пломбирање заби; забарски 

восок; средства за дезинфекција; препарати 

за уништување штетници; фунгициди; 

хербициди  

 

(210) TM  2015/1022 (220) 09/10/2015 

(442) 30/04/2017 

(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET 

A.S. 

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 34460 

Sarıyer/Istanbul, TR 
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(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

cyplos 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарни и 

санитарни препарати; диететски супстанции 

што се прилагодени за употреба во 

медицината; храна за бебиња; лепливи 

фластери; материјали за преврзување; 

материјали за пломбирање заби; забарски 

восок; средства за дезинфекција; препарати 

за уништување штетници; фунгициди; 

хербициди  

 

(210) TM  2015/1023 (220) 09/10/2015 

(442) 30/04/2017 

(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET 

A.S. 

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 34460 

Sarıyer/Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

sanocef 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарни и 

санитарни препарати; диететски супстанции 

што се прилагодени за употреба во 

медицината; храна за бебиња; лепливи 

фластери; материјали за преврзување; 

материјали за пломбирање заби; забарски 

восок; средства за дезинфекција; препарати 

за уништување штетници; фунгициди; 

хербициди  

 

(210) TM  2015/1024 (220) 09/10/2015 

(442) 30/04/2017 

(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET 

A.S. 

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 34460 

Sarıyer/Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

messina 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарни и 

санитарни препарати; диететски супстанции 

што се прилагодени за употреба во 

медицината; храна за бебиња; лепливи 

фластери; материјали за преврзување; 

материјали за пломбирање заби; забарски 

восок; средства за дезинфекција; препарати 

за уништување штетници; фунгициди; 

хербициди  

 

(210) TM  2015/1025 (220) 09/10/2015 

(442) 30/04/2017 

(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET 

A.S. 

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 34460 

Sarıyer/Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

cardofix 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарни и 

санитарни препарати; диететски супстанции 

што се прилагодени за употреба во 

медицината; храна за бебиња; лепливи 

фластери; материјали за преврзување; 

материјали за пломбирање заби; забарски 

восок; средства за дезинфекција; препарати 

за уништување штетници; фунгициди; 

хербициди  

 

(210) TM  2015/1129 (220) 05/11/2015 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за трговија и услуги 

КРЕАТИВА. ИНГ ДОО Скопје 

ул. Орце Николов бр. 129, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела, портокалова 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2   материи за боење; средства за 

нагризување; сурови природни смоли; 

мастило [тонер] за фотокопири, печатење 

(мастило за печатење), полнети тонери за 

печатачи и фотокопири, фотокопири (полнети 

тонери за печатачи и фотокопири), тонери 

[мастило] за фотокопири  

кл. 16   печатени работи  

 

(210) TM  2015/1258 (220) 10/12/2015 

(442) 30/04/2017 

(731) Aktsionerno Droujesvo 

BULGARTABAC HOLDING  

62 Graf Ignatiev Str., 1000, Sofia, BG 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

 

 
(591) темно сива, жолта, жолто-зелена, 

зелана, бела 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; цигарети; пури; 

цигарилоси; филтер цигари; хартија за цигари  

 

(210) TM  2016/36 (220) 15/01/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство и трговија 

и услуги АЛ-МАК увоз-извоз ДОО 

Струмица 

ул.Климент Охридски бр. 41, Струмица, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна и бела 

(531) 27.05.09;27.05.17;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со другите класи, покривки за 

кревети и маси  

 

(210) TM  2016/38 (220) 15/01/2016 
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(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство и трговија 

и услуги АЛ-МАК увоз-извоз ДОО 

Струмица 

ул.Климент Охридски бр. 41, Струмица, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

АЛМАК МЕБЕЛ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел   

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со другите класи, покривки за 

кревети и маси  

 

(210) TM  2016/102 (220) 01/02/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) SAPONIA Kemiska, prehrambena i 

farmaceutska industrija, p.o., Osijek 

M. Gupca 2, Osijek, HR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

SAPONIA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни  

 

(210) TM  2016/103 (220) 01/02/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) SAPONIA Kemiska, prehrambena i 

farmaceutska industrija, p.o., Osijek 

M. Gupca 2, Osijek, HR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

MARKINS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни  

 

(210) TM  2016/148 (220) 12/02/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Ciech Sarzyna Spolka Akcyjna 

ul. Chemikow 1, PL-37-310 Nowa Sarzyna, PL 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

Glypho-POL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

индустријата, земјоделството, 

хортикултурата и шумарството; 

необработени вештачки смоли, необработена 

пластика; препарати за регулирање на растот 

на растенијата; ѓубрива   

кл. 5  хербициди; фунгициди, пестициди; 

биоциди; инсектициди; препарати за 

уништување на штетници  

 

(210) TM  2016/353 (220) 31/03/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ЖИТО ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз 

Скопје 

ул. Втора Македонска Бригада бр. 2, 

Скопје - Бутел, MK 

(540)  
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(531) 25.01.19;26.11.08;27.05.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб, ролован леб, мешан леб, 

бескавасен леб, свеж леб  

 

(210) TM  2016/373 (220) 06/04/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Агенција Бравура 

ул. Мајка Тереза бр. 20-1, 1000, Скопје, MK 

 

(540)  

 
(591) сива, црвена, зелена, црна 

(531) 07.01.08;07.03.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  агенција за недвижности  

кл. 39  организирање патувања  

 

(210) TM  2016/516 (220) 16/05/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

СВЕЖО ТОЧЕНО НАШЕ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2016/544 (220) 26/05/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД- 

Друштво за неживотно осигурување 

Скопје 

ул. Св. Кирил и методиј бр. 20, Скопје, 

Центар, MK 

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ  

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

 
(591) сина и бела 

(531) 26.01.10;26.02.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2016/841 (220) 30/08/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво АНМ ЕНТЕРПРИСЕ ГРОУП 

ДООЕЛ увоз-извоз Тетово 

ул. Полог бр. 2, 1200, Тетово, MK 

(540)  

 

 

(591) светло и темно сива 
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(531) 24.15.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2016/842 (220) 30/08/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво АНМ ЕНТЕРПРИСЕ ГРОУП 

ДООЕЛ увоз-извоз Тетово 

ул. Полог бр. 2, 1200, Тетово, MK 

(540)  

 

 

(591) светло и темно црвена 

(531) 24.15.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2016/845 (220) 31/08/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street,  New York, NY 10017, 

US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

ELELYSO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за употреба 

при лекување на лизозомни болести на 

натрупување  

 

(210) TM  2016/846 (220) 31/08/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street,  New York, NY 10017, 

US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

UPLYSO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за употреба 

при лекување на лизозомни болести на 

натрупување  

 

(210) TM  2016/850 (220) 01/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Адвокатско друштво Кнезовиќ и 

соработници Скопје 

ул. Вељко Влаховиќ бр. 4-2/3, Скопје, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО КНЕЗОВИЌ И 

СОРАБОТНИЦИ СКОПЈЕ  

ул. Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3, 1000 Скопје 

(540)  

 

ADRIALA BALKAN LEGAL 

EXPERTS - ABLE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  правни услуги  
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(210) TM  2016/852 (220) 02/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Halil Irfan Bumin 

Goztepe Mah. Bahariyeli Sk. no: 27 Ic Kapi 

No:3, Kadikoiy, Istanbul, TR 

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ  

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2 

(540)  

 

ПЕРА Констракшн и 

Инженеринг ДООЕЛ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални материјали 

за железнички шини; неелектрични кабли и 

жици од обичен метал; железарија, мали 

метални предмети; метални цевки; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи;  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; асфалт, 

катран и битумен, неметални преносни 

конструкции;  

кл. 36  работи поврзани со недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

исражување и планирањето поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувалки услуги  

 

(210) TM  2016/854 (220) 02/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

Качанички пат 158, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, виолетова, циклама и розева 

(531) 02.09.01;27.05.01;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

еценцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

кл. 16  тоалетна хартија, шамичиња од 

хартија и целулоза, салфети од хартија за 

маса, бебешки пелени, бебешки шамичиња, 

хартија  

 

(210) TM  2016/855 (220) 02/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за угостителство, трговија и 

услуги  МАТО КАФЕ ДОО увоз-извоз 

Скојпе 

ул.Св. Кирил и Методиј бр. 23 - ТЦ 

Рамстор/лoкал 34, Скопје - Центар, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

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

виолетова; црна 

(531) 01.01.05;24.09.02;24.09.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забави (планирање забави); 

изнајмување играчки; забавни паркови  

кл. 43  кафетерии; служење храна и пијалоци; 

бифеа; привремено сместување  

кл. 45  чување деца  
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(210) TM  2016/856 (220) 02/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за угостителство, трговија и 

услуги  МАТО КАФЕ ДОО увоз-извоз 

Скојпе 

ул.Св. Кирил и Методиј бр. 23 - ТЦ 

Рамстор/лoкал 34, Скопје - Центар, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

DREAMLAND DEJA VU 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забави (планирање забави); 

изнајмување играчки; забавни паркови  

кл. 43  кафетерии; служење храна и пијалоци; 

бифеа; привремено сместување  

кл. 45  чување деца  

 

(210) TM  2016/857 (220) 05/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР ДООЕЛ  

ул.„50та Дивизија“ 43/3,, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела, жолта 

(531) 05.03.14;05.03.17;05.07.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  маслиново масло  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со маслиново масло  

 

(210) TM  2016/858 (220) 06/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) СИНАНИ НИМЕТУЛА 

ул. Дижонска 5/2, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена 

(531) 26.13.25;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање; компакт 

дискови, ДВД и други дигитални медии за 

снимање; автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со монети или 

жетони; регистар каси, машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, компјутерски софтвер, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување 

со вода и за санитарни намени; инсталации 

за осветлување; апарати за осветлување за 

возила, внатрешни и надворешни светла; 

лампи, електрични сијалици, лампи за 

прожектирање, фенери за осветлување, 

лустери, осветлувачки сијалици, лампи за 

сенки, сијалици за жмигавци и светла за 

паркирање на возила (сијалици), предни 
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светла за возила, светла за стопирање, 

светла за сигнализирање и светла за 

паркирање, рефлектори за возила, сијалици 

за рефлектори, клима уреди  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; маркетинг; канцелариски работи; 

книговодство; комерциално или индустриска 

асистенција за управувањето; услуги на 

продажба на мало и големо на технички, 

електротехнички и електронски производи, 

нарочито на апаратите за осветлување, 

греење, спроведување и инсталациите за 

осветлување  

 

(210) TM  2016/863 (220) 09/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Millennium & Copthirne International 

Limited 

36 Robinson Road #04-01 City House 

Singapore 068877, SG 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 26.11.06;26.11.07;27.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за привремено сместување, 

сместување (привремен наем), служење 

(храна и пијалоци), изнајмување простории за 

состаноци, ресторани, кафтерии, резервација 

на привремено сместување; обезбедување 

на привремено домашно сместување; 

обезбедување на хотелски апартмани; 

хотелски услуги  

 

(210) TM  2016/866 (220) 13/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Energy Beverages LLC, a Delaware 

limited liability compny 

2390 Anselmo Drive Corona, California 

92879, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

 

(531) 01.15.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалаци, пиво  

 

(210) TM  2016/867 (220) 13/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(300) 3182439  26/08/2016  UK 

(731) Amouage SAOC 

PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

FIGMENT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија; парфеми; 

мириси; етерични масла; козметика; лосиони 

за коса; препарати за нега на косата и 

кожата; креми и лосиони за телото и лицето; 

пудра; препарати за употреба при бањање и 

туширање; деодоранси  
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(210) TM  2016/869 (220) 13/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) KWANG YANG MOTOR CO., LTD. 

(a corporation incorporated under the laws of 

Taiwan, R.O.C.) 

No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin District, 

Kaohsiung, TW 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

KYMCO NOODOE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  преносливи дигитални електронски 

апарати, имено, паметни телефони, таблет 

компјутери, предаватели на електронски 

сигнали и поврзан софтвер; безжични 

комуникациски апарати за пренос на звук, 

информации и слики; чипови за претходно-

снимени компјутерски програми и софтвер; 

компјутерски софтвер; компјутерски софтвер 

за употреба за преносливи дигитални 

електронски апарати, паметни телефони, 

таблет компјутери, предаватели на 

електронски сигнали и софтвер за 

електронски апарати за широка 

потрошувачка; прекинувачи; чипови; 

печатени плочи; примопредаватели на 

сигнали; конвертори на сигнали; ЛЦД 

монитори; компјутерски монитори; монитори 

со екран на допир; монитори со широк екран; 

монитори со закривен екран; мерачи 

(бројачи); регистратори на километража; 

регистратори на километража за возила; 

навигациски апарати за возила; 

акумулатори/батерии за возила  

кл. 12  моторцикли и делови од моторцикли; 

автомобили и делови од автомобили; 

велосипеди и делови од велосипеди; 

електрични возила и делови од електрични 

возила; електрични скутери и делови од 

електрични скутери; електрични инвалидски 

колички и делови од електрични инвалидски 

колички; возила за секакво земјиште и 

делови од возила за секакво земјиште; 

земјоделски вагони и делови од земјоделски 

вагони; уреди против кражба за возила; 

контролни табли за возила; контролни табли 

за моторцикли; гуми  

 

(210) TM  2016/871 (220) 13/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street, New York, New York 

10017, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

VYNDAQEL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи кои се даваат 

орално и се достапни само со рецепт за 

лекување на ретка болест на погрешно 

свиткување на протеините, имено, 

амилоидоза  

 

(210) TM  2016/872 (220) 13/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(300) 15214844  14/03/2016  EM 

(731) BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes 

Corporate Services 

(Cayman) Limited 

94 Solaris Avenue, Camana Bay, KY1-1108 

Grand Cayman, KY 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

BeiGene 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  лекови за хуманитарни цели, капсули за 

фармацевтски цели, капсули за лекови, 

фармацевтски препарати, хемико-

фармацевтски препарати, лекови за 

медицински цели, хемиски препарати за 

фармацевтски цели, биолошки препарати за 

медицински цели, хемиски препарати за 

медицински цели, дијагностички биомаркер 

реагенси за медицински цели  

кл. 35  услуги за продажба на мало или 

големо за фармацевтски препарати и 

медицински набавки  

кл. 40  услуги во врска со хемиска обработка 

и трансформација на неоргански или 

органски супстанции  

кл. 42  технички истражувања, технички 

проект студии, истражување и развој на нови 

производи за другите, хемиска анализа, 

услуги на хемија, хемиски истражувања, 

клинички испитувања, биолошки 

истражувања  

кл. 44  фармацевтски совети, услуги на 

телемедицина, советување за здравје  

 

(210) TM  2016/873 (220) 13/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(300) 15214811  14/03/2016  EM 

(731) BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes 

Corporate Services 

(Cayman) Limited 

94 Solaris Avenue, Camana Bay, KY1-1108 

Grand Cayman, KY 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(531) 26.04.22;27.05.01;27.05.05;28.03.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови за хуманитарни цели, капсули за 

фармацевтски цели, капсули за лекови, 

фармацевтски препарати, хемико-

фармацевтски препарати, лекови за 

медицински цели, хемиски препарати за 

фармацевтски цели, биолошки препарати за 

медицински цели, хемиски препарати за 

медицински цели, дијагностички биомаркер 

реагенси за медицински цели  

кл. 35  услуги за продажба на мало или 

големо за фармацевтски препарати и 

медицински набавки  

кл. 40  услуги во врска со хемиска обработка 

и трансформација на неоргански или 

органски супстанции  

кл. 42  технички истражувања, технички 

проект студии, истражување и развој на нови 

производи за другите, хемиска анализа, 

услуги на хемија, хемиски истражувања, 

клинички испитувања, биолошки 

истражувања  

кл. 44  фармацевтски совети, услуги на 

телемедицина, советување за здравје  

 

(210) TM  2016/874 (220) 13/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(300) 15214836  14/03/2016  EM 

(731) BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes 

Corporate Services 

(Cayman) Limited 

94 Solaris Avenue, Camana Bay, KY1-1108 

Grand Cayman, KY 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  
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(591) црвена,бела 

(531) 26.04.22;28.03.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови за хуманитарни цели, капсули за 

фармацевтски цели, капсули за лекови, 

фармацевтски препарати, хемико-

фармацевтски препарати, лекови за 

медицински цели, хемиски препарати за 

фармацевтски цели, биолошки препарати за 

медицински цели, хемиски препарати за 

медицински цели, дијагностички биомаркер 

реагенси за медицински цели  

кл. 35  услуги за продажба на мало или 

големо за фармацевтски препарати и 

медицински набавки  

кл. 40  услуги во врска со хемиска обработка 

и трансформација на неоргански или 

органски супстанции  

кл. 42  технички истражувања, технички 

проект студии, истражување и развој на нови 

производи за другите, хемиска анализа, 

услуги на хемија, хемиски истражувања, 

клинички испитувања, биолошки 

истражувања  

кл. 44  фармацевтски совети, услуги на 

телемедицина, советување за здравје  

 

(210) TM  2016/875 (220) 13/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(300) 15214851  14/03/2016  EM 

(731) BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes 

Corporate Services 

(Cayman) Limited 

94 Solaris Avenue, Camana Bay, KY1-1108 

Grand Cayman, KY 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 

(531) 28.03.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови за хуманитарни цели, капсули за 

фармацевтски цели, капсули за лекови, 

фармацевтски препарати, хемико-

фармацевтски препарати, лекови за 

медицински цели, хемиски препарати за 

фармацевтски цели, биолошки препарати за 

медицински цели, хемиски препарати за 

медицински цели, дијагностички биомаркер 

реагенси за медицински цели  

кл. 35  услуги за продажба на мало или 

големо за фармацевтски препарати и 

медицински набавки  

кл. 40  услуги во врска со хемиска обработка 

и трансформација на неоргански или 

органски супстанции  

кл. 42  технички истражувања, технички 

проект студии, истражување и развој на нови 

производи за другите, хемиска анализа, 

услуги на хемија, хемиски истражувања, 

клинички испитувања, биолошки 

истражувања  

кл. 44  фармацевтски совети, услуги на 

телемедицина, советување за здравје  

 

(210) TM  2016/876 (220) 14/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(300) 55011/2016  22/04/2016  CH 

(731) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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(531) 27.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун 

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не 

се користат во медицински цели); 

електронски цигари; производи од тутутн за 

загревање; електронски уреди и нивните 

делови за загревање на цигари или тутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за ихалација; раствори за 

течен никотин за електронски цигари; артикли 

за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, 

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии 

за цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотење на цигари, запалки, 

кибрити   

 

(210) TM  2016/877 (220) 15/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Културно-Хуманитарно и образовна 

организација ЕНСАР Скопје 

Покриена Чаршија бр. 37/локал 2, Центар, 

1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) сина, сива, жолта, црна, златна, зелена, 

кафена и бела 

(531) 

01.01.10;07.11.01;20.01.11;20.07.02;26.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности; објавување 

на весници и списанија, објавување текстови; 

книги; гласници; обезбедување електронски 

публикации; публикување електронски книги 

и списанија, забави (известување за забави), 

услуги на спортски кампови; услуги за 

кампови за летување; насочување 

(професионално насочување) водење 

симпозиуми, организирање  и водење 

работилници (обука), подвижни библиотеки 

(услуги за подвижни библиотеки) 

преведувачки услуги  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување; 

хуманитарни услуги  

 

(210) TM  2016/879 (220) 15/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Филозофско друштво Македонија  

бул.„ Гоце Делчев“ бр. 9А, Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) светло кафена, бела, црна 

(531) 03.07.24;16.01.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  организирање на филмски фестивали  

 

(210) TM  2016/880 (220) 16/09/2016 

(442) 30/04/2017 
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(731) Western Digital Technologies, Inc. 

3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine 

California 92612, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

WD GOLD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски производи, имено диск 

драјвери, хард диск драјвери, дискови со 

перманентна меморија(SSD), хибридни 

драјвери, празни дигитални медии за 

складирање на податоци, уреди за 

складирање на податоци, уреди за 

складирање на податоци на компјутери, 

уреди за мрежно складирање на податоци и 

компјутерски периферни уреди; хардвер 

меморија на компјутери; резервни 

компјутерски системи базирани на преносен 

тврд диск; компјутерски хардвер, софтвер и 

фирмвер за складирање, управување, 

организирање, синхронизација, осигурување, 

споделување и бекапување на електронски 

податоци; компјутерски хардвер кој се 

користи  за употреба во центри за податоци, 

складишта на податоци и сервери на 

податоци  

кл. 42  давање на привремена употреба 

online на компјутерски софтвер кој не е можно 

да се превземе, за употреба при чување и 

управување со компјутерски податоци; услуги 

на бекапување на компјутерски податоци од 

хард драјвери и  уреди за складирање на 

компјутерски податоци; давање на 

компјутерски софтвер кој не е можно да се 

превземе за складирање, трансфер, проток 

(stream), преглед и репродукција (читање) на 

текстуални содржини, податоци, аудио и 

видео фајлови, дигитални слики и 

мултимедијални содржини до и од центри за 

складирање на податоци,  сервери со 

податоци, уреди за складирање на податоци, 

хард драјвери, диск драјвери, дискови со 

перманентна меморија(SSD); услуги на 

компјутерско и електронско складирање на 

податоци;  услуги на дизајн, развој, 

апдејтирање (ажурирање ) и одржување на 

компјутерски софтвер, фирмвер, уреди за 

складирање на податоци, хард драјвери, диск 

драјвери, дискови со перманентна 

меморија(SSD), мултимедијални читачи и 

компјутерски периферни единици  

 

(210) TM  2016/881 (220) 16/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) FRANCK Prehrambena industrija, 

dionicko drustvo - ZAGREB 

Vodovodna 20, 10000, HR 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 

Franck Camomile & Ginger 

(591) жолта, црвена, маслинесто зелена, 

бела 

(531) 05.05.04;05.11.02 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(210) TM  2016/882 (220) 16/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за промет на големо и мало 

ПРИМА.МК ДОО експорт-импорт 

ул. Васил Главинов 14/1-18, 1000, Скопје, 

MK 
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) сина, црвена 

(531) 27.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  забавни и културни активности, имено 

организирање , планирање и одржување на 

социјални, музички и/или уметнички настни и 

функции  

 

(210) TM  2016/883 (220) 16/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за промет на големо и мало 

ПРИМА.МК ДОО експорт-импорт 

ул. Васил Главинов 14/1-18, 1000, Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) сина, црвена 

(531) 23.01.01;27.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  забавни и културни активности, имено 

организирање , планирање и одржување на 

социјални, музички и/или уметнички настни и 

функции  

 

(210) TM  2016/884 (220) 16/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(300) 53714/2016  23/03/2016  CH 

(731) Froneri Ltd. 

Richmond House, Leeming Bar, 

Northallerton, North Yorkshire, DL7 9UL, GB 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ    

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

FRONERI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  зеленчук и компири (конзервирани, 

замрзнати, сушени или готвени); овошје 

(конзервирано, замрзнато, сушено или 

готвено); печурки (конзервирани, замрзнати, 

сушени или готвени); месо, живина, дивеч, 

риба и производи од морска храна, сите во 

форма на екстракти, супи, желеа, намази, 

слатко (preserves), или замрзнати или 

дехидрирани готвени јадења; џемови; јајца; 

млеко, крем, путер, сирење и млечни 

производи; замени за млеко; млечни 

напитоци, преовладува млеко; десерти 

направени со млеко и десерти на база на 

крем; јогурт; соја млеко (замени за млеко); 

конзервирани соја зрна за конзумирање за 

луѓе; масла и масти за јадење; обелувачи за 

кафе и/или чај (замени за крем); колбаси; 

месни производи (Charcuterie); путер од 

кикирики; супи, концентрирани супи; каша; 
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бујон коцки; чорба (stock); бистри супи  

кл. 30  кафе, кафе екстракти, подготовки на 

база на кафе и напитоци на база на кафе; 

ледено кафе; замена за кафе, екстракти од 

вештачко кафе, подготовки и напитоци на 

база на замени за кафе; цикорија; чај, чај 

екстракти, подготовки на база на чај и 

напитоци на база на чај; леден чај; 

подготовки на база на слад за конзумирање 

за луѓе; какао, подготовки на база на какао и 

напитоци на база на какао; чоколадо, 

производи од чоколадо, подготовки на база 

на чоколадо и напитоци на база на чоколадо; 

посластици, слатки, бомбони; шеќер; гума за 

жвакање, не за медицински намени; 

природни засладувачи; печени производи, 

леб, квасец, колачи; бисквити, торти, 

колачиња, обланди, карамели, десерти 

(вклучени во оваа класа), пудинзи; мразови 

(овошни сладоледи) (ices), водени мразови 

(water ices), шербети, смрзнати слатки, 

смрзнати торти, сладоледи, смрзнат јогурт, 

прашоци и врзувачки агенси (вклучени во 

оваа класа) за правење на јадливи мразови 

(овошни сладоледи) (ices) и/или водени 

мразови (water ices) и/или шербети и/или 

ледени посластици и/или смрзнати торти 

и/или сладолед и/или смрзнати јогурти; мед и 

замени за мед; житарки за доручек, мусли, 

корн флејкс, житарски табли, житарки 

подготвени за јадење; подготовки од 

житарици; ориз, тестенини, резанци (noodles); 

производи за храна направени од ориз, 

брашно или житарици, исто така во форма на 

готвени јадења; пици; сендвичи; подготовки 

за колачи и тесто за торта спремно за 

печење; сосови, соја сос; кечап; производи за 

вкус или зачинување на храна; зачини за 

јадење, мирудии, салатни преливи, мајонез; 

сенф; оцет  

кл. 43  овозможување (обезбедување) на 

храна и пијалоци; кафеа, кафетерии, кантини, 

ресторани, ресторани за самопослужување, 

снек барови; кетеринг услуги; сите од овие 

услуги исто така и преку машини автомати за 

пијалоци; овозможување (oбезбедување) на 

кафе машини   

 

(210) TM  2016/885 (220) 16/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство, 

транспорт, трговија и услуги КОНТИНЕНТ 

ЛПГ ДООЕЛ Скопје 

ул. Качанички пат бб, Визбегово, Бутел, 

Скопје, MK 

(740) Лидија Јаќимовиќ, адвокат  

ул.Христо Смирненски бр. 17, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела и црвена 

(531) 01.05.03;27.05.01;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  гас, (производствен гас); гасни 

мешавини (испарени гасни мешавини); 

производствен гас  

кл. 6  амбалажи од бел лим; затворачи од 

метал за садови; затворачи од метал за 

шишиња; контејнери од метал [складирање, 

превоз]; контејнери од метал за компресиран 

гас или течен воздух; лим (амбалажи од бел 

лим); обвивки железарија од метал; шишиња 

[метални садови] за компресиран гас или 

течен воздух  

кл. 39  испорачување стоки; пакување стоки; 

превезување; превезување со камиони; стоки 

(испорачување стоки); транспортирање стоки  

кл. 40  литографско печатење; обработка на 

метали; обработување на метали; печатење 
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(литографско печатење); составување 

материјали по нарачка за трети лица  

 

(210) TM  2016/886 (220) 16/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство, 

транспорт, трговија и услуги РАПИД ГАС 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул. Ѓорѓи Капчев 4 бр. 9, Скопје, MK 

(740) Лидија Јаќимовиќ, адвокат  

ул.Христо Смирненски бр. 17, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина и бела 

(531) 01.05.23;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  гас, (производствен гас); гасни 

мешавини (испарени гасни мешавини); 

производствен гас  

кл. 6  амбалажи од бел лим; затворачи од 

метал за садови; затворачи од метал за 

шишиња; контејнери од метал [складирање, 

превоз]; контејнери од метал за компресиран 

гас или течен воздух; лим (амбалажи од бел 

лим); обвивки железарија од метал; шишиња 

[метални садови] за компресиран гас или 

течен воздух  

кл. 39  испорачување стоки; пакување стоки; 

превезување; превезување со камиони; стоки 

(испорачување стоки); транспортирање стоки  

кл. 40  литографско печатење; обработка на 

метали; обработување на метали; печатење 

(литографско печатење); составување 

материјали по нарачка за трети лица  

 

(210) TM  2016/891 (220) 19/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕКСПЛОРАРИУМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Никола Тесла бр. 9 лок. 4-6, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

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

зелена, виолетова, кафена 

(531) 27.05.01;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, ширење на рекламен 

материјал, водење дејност (служби за 

давање совети за водење на одделни 

дејности), дејности (консултации за водење 

на дејностите), дејности (професионални 

консултации), демонстрација на производи, 

изложби (организирање на изложби) во 

комерцијални и рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), манекени 

(манекенски услуги) во рекламни 

промовирачки цели на продажбата,  

објавување рекламни текстови, обработка на 

текстови, огласување и рекламирање, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), организирање 

на изложби, плакатирање и огласување, 

промоција (продажба за трето лице), 

пропагандни дејности, проучување на 

пазарот (маркетинг), рекламна документација 

(уредување на рекламна документација), 

рекламна хроника, рекламни агенции, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), водење на комерцијални работи, 

комерцијална администрација, канцелариски 

работи, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  
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кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности, академии (обука), гимнaстичка 

обука, детски градинки, дискотеки (услуги на 

дискотеките), забавни паркови, изложби 

(организирање изложби) во културни или 

воспитни цели, клубови (услуги на клубови) 

/забава/, конгреси (организирање и водење 

конгреси), модни агенции за уметници, 

музејски услуги /презентација, изложби/, 

објавување текстови /текстови кои не се 

рекламни/, образовни информации, 

образовни испитувања, услуги на забавувачи, 

услуги од областа на образование и забава, 

издавање на опрема за играње, издавање на 

сценографии, натпревари (организирање 

натпревари) /обука или забава/,  

организирање и спроведување на едукативни 

форуми, планирање приеми /забава/, 

практично обучување /демонстрирање/, 

приредби (одржување на приредби), 

разговори (организирање и водење на 

разговори), разонода, семинари 

(организирање и водење семинари), 

симпозиуми (организирање и водење на 

симпозиуми), слободно време (услуги врзани 

за исполнување на слободното време), 

организирање саемски манифестации, 

приредби, изложби, туторство, услуги на 

преведување. услуги на спортски кампови, 

театарска продукција, услуги на зоолошки 

градини  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување, 

кафетерии, изнајмување простори за 

состаноци, изнајмување на привремени 

сместувања (резервирање на привремено 

сместување), изнајмување на простории и 

мебел за организирање забави, кетеринг 

услуги на градинки (дневен престој за деца), 

услуги на снек барови, ресторани, ресторани 

за брзо и постојано послужување (шанк-

барови), ресторани за самопослужување  

 

(210) TM  2016/892 (220) 19/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hannover, New 

Jersey, 07936, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) бела и сите нијанси на сина 

(531) 27.05.02;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пекарски производи, тапиока и 

брашно, сладок или солен тарт (тортички) и 

пити, обични или со вкус и/или полнети 

тестенини, производи од жито, житарки за 

појадок, јадења главно направени со тесто од 

тарт (тортички), леб, двопек, слатки или 

солени бисквити, крекери, колачиња, 

обланди, житни плочки, вафли, торти, слатки, 

сите овие производи се обични и/или 

прелиени и/или полнети и/или со вкус, слатки 

или солени закуски направени од леб, 

бисквити или слатко пециво, кондиторски 

производи, сладоледи (мраз за јадење), 

имено производи од сладолед, замрзнати 

пецива и десерти  

 

(210) TM  2016/893 (220) 19/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

 

HYDROFILM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати и супстанции, сите за 

перење; препарати за белење; препарати за 

чистење, полирање, триење и нагризување; 

препарати за миење садови  

 

(210) TM  2016/895 (220) 20/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) BMJ Industries FZCO 

P.O. Box 31053 Al-Jazeera Al-Hamara, Ras Al 

Khaimah, AE 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

MIR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; производи за пушачите; кибрити  

 

(210) TM  2016/898 (220) 21/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) FRANCK Prehrambena industrija, 

dionicko drustvo - ZAGREB 

Vodovodna 20, 10000, Zagreb, HR 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 

Franck 

(591) бела, жолта, кафена, црвена, 

портокалова, сина, лила, зелена, црна 

(531) 02.03.01;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

 

(210) TM  2016/899 (220) 21/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) СНЕЖАНА СТАНОЈКОВИЌ and 

СЛОБОДАН СТОЈКОВСКИ 

ул.Октомвриска Револуција бр.45-4, 1300, 

Куманово, MK and ул.Доктор Рибар бр.20, 

1300, Куманво, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 24.11.25;26.01.22;27.05.21;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи, јајца; месо, 

риба, живина и дивеч; месни преработки; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; 

масла и масти за јадење  

 

(210) TM  2016/900 (220) 22/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Комора на извршители на Република 

Македонија 

Бул. Илинден бр.60/2-2, 1000, Скопје, MK 
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(540)  

 

Правда 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  списанија, весници, билтени, книги, 

печатени матерјали, печатени публикации, 

публикации (печатени публикации), брошури, 

проспекти  

кл. 35  обработка на текстови, текстови 

(обработка на текстови)  

кл. 41  on-line публикување, електронски 

книги списание, објавување текстови со 

исклучок на рекламни текстови, 

обезбедување на  on-line публикации што не 

можат да се даунлодираат, електронско 

издаваштво и образовни услуги  

 

(210) TM  2016/901 (220) 22/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги БИОНОВА ДОО Скопје 

ул.Бојмија бр.6, Скоје-Аеродром, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР 

ПАРТЕС СКОПЈЕ  

Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка 

лам. Ц 2/4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 01.15.15;24.17.02;27.05.04;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  абразивна ткаенина; абразивна хартија; 

абразивни средства; алишта (восок за 

алишта); алишта (плавило за алишта); 

алишта (сјај за алишта); алишта (штирак за 

алишта); алкалии (испарливи алкалии) 

[амонијак][детергент]; амбра [парфем]; 

амониајк [испарливи алкалии] [детергент]; 

антисептички камења за бричење; аромати 

[есенцијални масла]; ароми за пијалаци 

[есенцијални масла]; ароми за слатки 

[есенцијални масла]; бадемов сапун; 

бадемово масло; бадемово млеко за 

козметичка употреба; белење (сода за 

белење); белење на кожата (крем за белење 

на кожата); белило; бергамотови масла; бои 

(козметички бои); бои (производи за 

отстранување бои); бои (хемиски средства за 

освежување на боите) што се користат во 

домаќинството [перење алишта]; бои за 

брада; бои за коса; бои за тоалетна употреба; 

брилијантин за козметичка употреба; веѓи 

(моливчиња за веѓи); вештачки вилици 

(производи за чистење вештачки вилици); 

вештачки нокти; вештачки трепки; вода 

пепелница за перење со сода; воздух во 

лимени садови под притисок за чистење и 

бришење прав; восок (чевларски восок); 

восок за алишта; восок за депилација; восок 

за кројачи; восок за мустаќи; восок за 

паркетни подови; восок за полирање; восок 

за чевлари; восок за чевли; восок против 

лизгање за подови; вулканска пепел за 

чистење; гелови за белење на забите; 

гераниол; дезинфекција (сапун за 

дезинфекција); дезодоранси за лична 

употреба; дезодорантни сапуни; депилатори; 

детергенти што не се користат во процесите 

на производството и што не се за медицинска 

употреба; дијамантин [бор во прав како 

абразивно средство]; домашни миленичиња 

(шампони за домашни миленичиња); екстракт 

од нане [есенцијални масла]; екстракти 

(етерични екстракти); екстракти од цвеќе 

[парфеми]; есенција oд анис; есенцијални 

масла; етерични екстракти; етерични масла; 

жавелова вода; желе (нафтено желе) за 

козметичка употреба; заби (гелови за белење 

на забите); испарливи алкалии [амонијак] 

[детергент]; јонон [парфимерија]; камен за 

мазнење; камен за полирање; камен од 
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пемза; камена стипса [антисептик]; капење 

(козметички производи за капење); кармини; 

кварц; кедар (есенцијални масла од кедар); 

кесички за парфимирање постелнина; 

киснeње на алишта (производи за киснење на 

алишта); кожа (креми за белење на кожата); 

кожа (производи за белење кожа); кожа 

(производи за заштита на кожа) [политури]; 

кожени производи (креми за кожени 

производи); козметички лосиони (шамичиња 

натопени со козметички лосиони); козметички 

препарати за слабеење; козметички прибор; 

козметички производи; козметички производи 

за веѓи; козметички производи за животни; 

колонска вода; кора од дрво квилаја за 

миење; корунд [абразивно средство]; коса 

(бои за коса); коса (производи за виткање 

коса); креда за чистење; креми (козметички 

креми); креми [пасти] за чевли; креми за 

белење на кожата; креми за кожени 

производи; креми за полирање; кројачи 

(восок за кројачи); лавандова вода; лак за 

нокти; лепила за козметичка употреба; 

лепила за прицврстување перики; лимон 

(есенцијални масла од лимон); листови на 

растенија (производи што им даваат сјај на 

листовите на растенијата); лосиони за 

козметичка употреба; лосиони за коса; 

лосиони што се користат по бричење; 

маскара; маски за разубавување; масла за 

козметичка употреба; масла за парфеми и 

мириси; масла за тоалетна употреба; масла 

за чистење; масла од голтерија; масло од 

јасмин; масло од лаванда; масло од роза; 

масло од терпентин за одмастување; масти 

за козметичка употреба; медицински сапун; 

метални карбиди [абразиви]; миризлива 

водичка; миризливо дрво; млеко за чистење 

за тоалетна употреба; моливчиња 

(козметички моливчиња); моливчиња за веѓи; 

мошус [парфимерија]; мустаќи (восок за 

мустаќи); нане за парфимерија; нафтено 

желе за козметичка употреба; нега на кожата 

(козметички производи за нега на кожата); 

неутрализатори за трајно виткање на косата; 

нокти (вештачки нокти); нокти (лак за нокти); 

одводни цевки (производи за чистење 

одводни цевки); одмастувачи што не се 

користат во текот на процесот на 

производството; освежување бои (хемиски 

средства за освежување на боите) што се 

користат во домаќинството [перење алишта]; 

острење (производи за острење); 

отстранувачи на восок за подови [производи 

за триење]; памук за козметичка употреба; 

памукчиња [тоалетни производи]; паркетни 

подови (восок за паркетни подови); парфеми; 

парфимерија; пасти за полирање чевли; 

пасти за ремени за острење бричеви; пепел 

(вулканска пепел) за чистење; перење 

алишта (плавила за перење алишта); перики 

(лепила за прицврстување перики); пијалаци 

(ароми за пијалаци) [есенцијални масла]; 

пити од сапуни; плавило за алишта; подови 

(восок против лизгање за подови); подови 

(отстранувачи на восок за подови) [производи 

за триење]; подови (течности против лизгање 

за подови) ; полирање (восок за полирање); 

полирање вештачки вилици (препарати за 

полирање на вештачки вилици); политура за 

мебел и подови; постелнина (кесички за 

парфимирање постелнина); потење (сапуни 

против потење); потење на стапалата (сапуни 

против потење на стапалата); препарати за 

отстранување лак; препарати за полирање; 

препарати за полирање вештачки вилици; 

прибор (козметички прибор); производи за 

белење [деколоранти] за козметичка 

употреба; производи за белење [перење 

алишта]; производи за белење кожа; 

производи за бричење; производи за виткање 

коса; производи за депилација; производи за 

заштита на кожа [политури]; производи за 

измазнување [штиркање]; производи за 

кадење [мириси]; производи за киснeње 

алишта; производи за нега на ноктите; 
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производи за острење; производи за 

отстранување бои; производи за 

отстранување лак; производи за 

отстранување шминка; производи за перење 

алишта; производи за постигнување сјај 

[политури]; производи за светнување; 

производи за сончање [козметички 

производи]; производи за хемиско чистење; 

производи за чистење; производи за чистење 

одводни цевки; производи за чистење тапети; 

производи за шминкање; пудра за шминкање; 

разубавување (маски за разубавување); 

раствори за дезинфекција на устата, што не 

се за медицинска употреба; раствори за 

триење; растенија (производи што им даваат 

сјај на листовите на растенијата); ремени за 

бричење (пасти за ремени за бричење); 

сапуни; сапуни (дезодорантни сапуни); 

сапуни (пити од сапуни); сапуни за бричење; 

сапуни за дезинфекција; сапуни за 

освежување текстил; сапуни против потење; 

сапуни против потење на стапалата; сафрол; 

силициумов карбид [абразивно средство]; сјај 

(црвило за сјај); сјај за алишта; скробен сјај за 

перење алишта; слабеење (козметички 

препарати за слабеење); слатки (ароми за 

слатки) [есенцијални масла]; смекнувачи за 

ткаенини што се користат при перење 

алишта; сода бикарбона за чистење; сода за 

белење; соли за белење; соли за капење, 

што не се за медицинска употреба; сончање 

(производи за сончање); спрејови за коса; 

спрејови за освежување на здивот; средства 

за белење при перење алишта; средства за 

неутрализација на статичкиот електрицитет 

што се користат во домаќинството; средства 

за отстранување бои; средства за 

отстранување корозија; средства за 

отстранување на бигор што се користат во 

домаќинството; средства за спречување на 

крварење за козметичка употреба; средства 

за чистење на забите; средства за чистење 

флеки; средства против потење [тоалетни 

производи]; стаклена ткаенина; стаклена 

хартија; стапчиња обложени со памук за 

козметичка употреба; страк кинески темјан; 

сушено ароматично лисје и мирудии 

[мириси]; талк за тоалетна употреба; темјан; 

терпени [есенцијални масла]; терпентин за 

одмастување; течности за чистење 

шофершајбна; течности против лизгање за 

подови; ткаенина за стружење; ткаенини 

(смекнувачи за ткаенини) што се користат при 

перење алишта; ткаенини импрегнирани со 

детергент за чистење; тоалетна вода; 

тоалетни производи; трајно виткање на 

косата (неутрализатори за трајно виткање на 

косата); трепки (вештачки трепки); трепки 

(козметички производи за трепки); трепки 

(лепила за вештачки трепки); триполски 

камен за полирање; хартија (стаклена 

хартија); хартија за полирање; хартија за 

стружење; хелиотропин; хемиски средства за 

освежување на боите што се користат во 

домаќинството [перење алишта]; хидроген 

пероксид за козметичка употреба; 

хипохлорид (калиум хипохлорид); цветни 

мириси (бази за цветни мириси); цвеќе 

(екстракти од цвеќе) [парфеми]; цитрон 

(есенцијални масла од цитрон); црвило за 

сјај; цртежи (декоративни цртежи) за 

козметичка употреба; чевларски восок; 

чистење вештачки вилици (производи за 

чистење вештачки вилици); чистење одводни 

цевки (производи за чистење одводни цевки); 

шамивиња натопени со козметички лосиони; 

шампони; шампони за домашни миленичиња; 

шминка; шминкање (пудра за шминкање); 

штирак за алишта  

 

(210) TM  2016/902 (220) 22/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги БИОНОВА ДОО Скопје 

ул.Бојмија бр.6, Скоје-Аеродром, MK 
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(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР 

ПАРТЕС СКОПЈЕ  

Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка 

лам. Ц 2/4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) тиркизна 

(531) 01.15.15;24.17.02;27.05.04;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  абразивна ткаенина; абразивна хартија; 

абразивни средства; алишта (восок за 

алишта); алишта (плавило за алишта); 

алишта (сјај за алишта); алишта (штирак за 

алишта); алкалии (испарливи алкалии) 

[амонијак][детергент]; амбра [парфем]; 

амониајк [испарливи алкалии] [детергент]; 

антисептички камења за бричење; аромати 

[есенцијални масла]; ароми за пијалаци 

[есенцијални масла]; ароми за слатки 

[есенцијални масла]; бадемов сапун; 

бадемово масло; бадемово млеко за 

козметичка употреба; белење (сода за 

белење); белење на кожата (крем за белење 

на кожата); белило; бергамотови масла; бои 

(козметички бои); бои (производи за 

отстранување бои); бои (хемиски средства за 

освежување на боите) што се користат во 

домаќинството [перење алишта]; бои за 

брада; бои за коса; бои за тоалетна употреба; 

брилијантин за козметичка употреба; веѓи 

(моливчиња за веѓи); вештачки вилици 

(производи за чистење вештачки вилици); 

вештачки нокти; вештачки трепки; вода 

пепелница за перење со сода; воздух во 

лимени садови под притисок за чистење и 

бришење прав; восок (чевларски восок); 

восок за алишта; восок за депилација; восок 

за кројачи; восок за мустаќи; восок за 

паркетни подови; восок за полирање; восок 

за чевлари; восок за чевли; восок против 

лизгање за подови; вулканска пепел за 

чистење; гелови за белење на забите; 

гераниол; дезинфекција (сапун за 

дезинфекција); дезодоранси за лична 

употреба; дезодорантни сапуни; депилатори; 

детергенти што не се користат во процесите 

на производството и што не се за медицинска 

употреба; дијамантин [бор во прав како 

абразивно средство]; домашни миленичиња 

(шампони за домашни миленичиња); екстракт 

од нане [есенцијални масла]; екстракти 

(етерични екстракти); екстракти од цвеќе 

[парфеми]; есенција oд анис; есенцијални 

масла; етерични екстракти; етерични масла; 

жавелова вода; желе (нафтено желе) за 

козметичка употреба; заби (гелови за белење 

на забите); испарливи алкалии [амонијак] 

[детергент]; јонон [парфимерија]; камен за 

мазнење; камен за полирање; камен од 

пемза; камена стипса [антисептик]; капење 

(козметички производи за капење); кармини; 

кварц; кедар (есенцијални масла од кедар); 

кесички за парфимирање постелнина; 

киснeње на алишта (производи за киснење на 

алишта); кожа (креми за белење на кожата); 

кожа (производи за белење кожа); кожа 

(производи за заштита на кожа) [политури]; 

кожени производи (креми за кожени 

производи); козметички лосиони (шамичиња 

натопени со козметички лосиони); козметички 

препарати за слабеење; козметички прибор; 

козметички производи; козметички производи 

за веѓи; козметички производи за животни; 

колонска вода; кора од дрво квилаја за 

миење; корунд [абразивно средство]; коса 

(бои за коса); коса (производи за виткање 

коса); креда за чистење; креми (козметички 

креми); креми [пасти] за чевли; креми за 

белење на кожата; креми за кожени 

производи; креми за полирање; кројачи 

(восок за кројачи); лавандова вода; лак за 

нокти; лепила за козметичка употреба; 
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лепила за прицврстување перики; лимон 

(есенцијални масла од лимон); листови на 

растенија (производи што им даваат сјај на 

листовите на растенијата); лосиони за 

козметичка употреба; лосиони за коса; 

лосиони што се користат по бричење; 

маскара; маски за разубавување; масла за 

козметичка употреба; масла за парфеми и 

мириси; масла за тоалетна употреба; масла 

за чистење; масла од голтерија; масло од 

јасмин; масло од лаванда; масло од роза; 

масло од терпентин за одмастување; масти 

за козметичка употреба; медицински сапун; 

метални карбиди [абразиви]; миризлива 

водичка; миризливо дрво; млеко за чистење 

за тоалетна употреба; моливчиња 

(козметички моливчиња); моливчиња за веѓи; 

мошус [парфимерија]; мустаќи (восок за 

мустаќи); нане за парфимерија; нафтено 

желе за козметичка употреба; нега на кожата 

(козметички производи за нега на кожата); 

неутрализатори за трајно виткање на косата; 

нокти (вештачки нокти); нокти (лак за нокти); 

одводни цевки (производи за чистење 

одводни цевки); одмастувачи што не се 

користат во текот на процесот на 

производството; освежување бои (хемиски 

средства за освежување на боите) што се 

користат во домаќинството [перење алишта]; 

острење (производи за острење); 

отстранувачи на восок за подови [производи 

за триење]; памук за козметичка употреба; 

памукчиња [тоалетни производи]; паркетни 

подови (восок за паркетни подови); парфеми; 

парфимерија; пасти за полирање чевли; 

пасти за ремени за острење бричеви; пепел 

(вулканска пепел) за чистење; перење 

алишта (плавила за перење алишта); перики 

(лепила за прицврстување перики); пијалаци 

(ароми за пијалаци) [есенцијални масла]; 

пити од сапуни; плавило за алишта; подови 

(восок против лизгање за подови); подови 

(отстранувачи на восок за подови) [производи 

за триење]; подови (течности против лизгање 

за подови) ; полирање (восок за полирање); 

полирање вештачки вилици (препарати за 

полирање на вештачки вилици); политура за 

мебел и подови; постелнина (кесички за 

парфимирање постелнина); потење (сапуни 

против потење); потење на стапалата (сапуни 

против потење на стапалата); препарати за 

отстранување лак; препарати за полирање; 

препарати за полирање вештачки вилици; 

прибор (козметички прибор); производи за 

белење [деколоранти] за козметичка 

употреба; производи за белење [перење 

алишта]; производи за белење кожа; 

производи за бричење; производи за виткање 

коса; производи за депилација; производи за 

заштита на кожа [политури]; производи за 

измазнување [штиркање]; производи за 

кадење [мириси]; производи за киснeње 

алишта; производи за нега на ноктите; 

производи за острење; производи за 

отстранување бои; производи за 

отстранување лак; производи за 

отстранување шминка; производи за перење 

алишта; производи за постигнување сјај 

[политури]; производи за светнување; 

производи за сончање [козметички 

производи]; производи за хемиско чистење; 

производи за чистење; производи за чистење 

одводни цевки; производи за чистење тапети; 

производи за шминкање; пудра за шминкање; 

разубавување (маски за разубавување); 

раствори за дезинфекција на устата, што не 

се за медицинска употреба; раствори за 

триење; растенија (производи што им даваат 

сјај на листовите на растенијата); ремени за 

бричење (пасти за ремени за бричење); 

сапуни; сапуни (дезодорантни сапуни); 

сапуни (пити од сапуни); сапуни за бричење; 

сапуни за дезинфекција; сапуни за 

освежување текстил; сапуни против потење; 

сапуни против потење на стапалата; сафрол; 

силициумов карбид [абразивно средство]; сјај 
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(црвило за сјај); сјај за алишта; скробен сјај за 

перење алишта; слабеење (козметички 

препарати за слабеење); слатки (ароми за 

слатки) [есенцијални масла]; смекнувачи за 

ткаенини што се користат при перење 

алишта; сода бикарбона за чистење; сода за 

белење; соли за белење; соли за капење, 

што не се за медицинска употреба; сончање 

(производи за сончање); спрејови за коса; 

спрејови за освежување на здивот; средства 

за белење при перење алишта; средства за 

неутрализација на статичкиот електрицитет 

што се користат во домаќинството; средства 

за отстранување бои; средства за 

отстранување корозија; средства за 

отстранување на бигор што се користат во 

домаќинството; средства за спречување на 

крварење за козметичка употреба; средства 

за чистење на забите; средства за чистење 

флеки; средства против потење [тоалетни 

производи]; стаклена ткаенина; стаклена 

хартија; стапчиња обложени со памук за 

козметичка употреба; страк кинески темјан; 

сушено ароматично лисје и мирудии 

[мириси]; талк за тоалетна употреба; темјан; 

терпени [есенцијални масла]; терпентин за 

одмастување; течности за чистење 

шофершајбна; течности против лизгање за 

подови; ткаенина за стружење; ткаенини 

(смекнувачи за ткаенини) што се користат при 

перење алишта; ткаенини импрегнирани со 

детергент за чистење; тоалетна вода; 

тоалетни производи; трајно виткање на 

косата (неутрализатори за трајно виткање на 

косата); трепки (вештачки трепки); трепки 

(козметички производи за трепки); трепки 

(лепила за вештачки трепки); триполски 

камен за полирање; хартија (стаклена 

хартија); хартија за полирање; хартија за 

стружење; хелиотропин; хемиски средства за 

освежување на боите што се користат во 

домаќинството [перење алишта]; хидроген 

пероксид за козметичка употреба; 

хипохлорид (калиум хипохлорид); цветни 

мириси (бази за цветни мириси); цвеќе 

(екстракти од цвеќе) [парфеми]; цитрон 

(есенцијални масла од цитрон); црвило за 

сјај; цртежи (декоративни цртежи) за 

козметичка употреба; чевларски восок; 

чистење вештачки вилици (производи за 

чистење вештачки вилици); чистење одводни 

цевки (производи за чистење одводни цевки); 

шамивиња натопени со козметички лосиони; 

шампони; шампони за домашни миленичиња; 

шминка; шминкање (пудра за шминкање); 

штирак за алишта  

 

(210) TM  2016/903 (220) 22/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги БИОНОВА ДОО Скопје 

ул.Бојмија бр.6, Скоје-Аеродром, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР 

ПАРТЕС СКОПЈЕ  

Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка 

лам. Ц 2/4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) златна 

(531) 01.15.15;24.17.02;27.05.04;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  абразивна ткаенина; абразивна хартија; 

абразивни средства; алишта (восок за 

алишта); алишта (плавило за алишта); 

алишта (сјај за алишта); алишта (штирак за 

алишта); алкалии (испарливи алкалии) 

[амонијак][детергент]; амбра [парфем]; 

амониајк [испарливи алкалии] [детергент]; 

антисептички камења за бричење; аромати 

[есенцијални масла]; ароми за пијалаци 

[есенцијални масла]; ароми за слатки 

[есенцијални масла]; бадемов сапун; 
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бадемово масло; бадемово млеко за 

козметичка употреба; белење (сода за 

белење); белење на кожата (крем за белење 

на кожата); белило; бергамотови масла; бои 

(козметички бои); бои (производи за 

отстранување бои); бои (хемиски средства за 

освежување на боите) што се користат во 

домаќинството [перење алишта]; бои за 

брада; бои за коса; бои за тоалетна употреба; 

брилијантин за козметичка употреба; веѓи 

(моливчиња за веѓи); вештачки вилици 

(производи за чистење вештачки вилици); 

вештачки нокти; вештачки трепки; вода 

пепелница за перење со сода; воздух во 

лимени садови под притисок за чистење и 

бришење прав; восок (чевларски восок); 

восок за алишта; восок за депилација; восок 

за кројачи; восок за мустаќи; восок за 

паркетни подови; восок за полирање; восок 

за чевлари; восок за чевли; восок против 

лизгање за подови; вулканска пепел за 

чистење; гелови за белење на забите; 

гераниол; дезинфекција (сапун за 

дезинфекција); дезодоранси за лична 

употреба; дезодорантни сапуни; депилатори; 

детергенти што не се користат во процесите 

на производството и што не се за медицинска 

употреба; дијамантин [бор во прав како 

абразивно средство]; домашни миленичиња 

(шампони за домашни миленичиња); екстракт 

од нане [есенцијални масла]; екстракти 

(етерични екстракти); екстракти од цвеќе 

[парфеми]; есенција oд анис; есенцијални 

масла; етерични екстракти; етерични масла; 

жавелова вода; желе (нафтено желе) за 

козметичка употреба; заби (гелови за белење 

на забите); испарливи алкалии [амонијак] 

[детергент]; јонон [парфимерија]; камен за 

мазнење; камен за полирање; камен од 

пемза; камена стипса [антисептик]; капење 

(козметички производи за капење); кармини; 

кварц; кедар (есенцијални масла од кедар); 

кесички за парфимирање постелнина; 

киснeње на алишта (производи за киснење на 

алишта); кожа (креми за белење на кожата); 

кожа (производи за белење кожа); кожа 

(производи за заштита на кожа) [политури]; 

кожени производи (креми за кожени 

производи); козметички лосиони (шамичиња 

натопени со козметички лосиони); козметички 

препарати за слабеење; козметички прибор; 

козметички производи; козметички производи 

за веѓи; козметички производи за животни; 

колонска вода; кора од дрво квилаја за 

миење; корунд [абразивно средство]; коса 

(бои за коса); коса (производи за виткање 

коса); креда за чистење; креми (козметички 

креми); креми [пасти] за чевли; креми за 

белење на кожата; креми за кожени 

производи; креми за полирање; кројачи 

(восок за кројачи); лавандова вода; лак за 

нокти; лепила за козметичка употреба; 

лепила за прицврстување перики; лимон 

(есенцијални масла од лимон); листови на 

растенија (производи што им даваат сјај на 

листовите на растенијата); лосиони за 

козметичка употреба; лосиони за коса; 

лосиони што се користат по бричење; 

маскара; маски за разубавување; масла за 

козметичка употреба; масла за парфеми и 

мириси; масла за тоалетна употреба; масла 

за чистење; масла од голтерија; масло од 

јасмин; масло од лаванда; масло од роза; 

масло од терпентин за одмастување; масти 

за козметичка употреба; медицински сапун; 

метални карбиди [абразиви]; миризлива 

водичка; миризливо дрво; млеко за чистење 

за тоалетна употреба; моливчиња 

(козметички моливчиња); моливчиња за веѓи; 

мошус [парфимерија]; мустаќи (восок за 

мустаќи); нане за парфимерија; нафтено 

желе за козметичка употреба; нега на кожата 

(козметички производи за нега на кожата); 

неутрализатори за трајно виткање на косата; 

нокти (вештачки нокти); нокти (лак за нокти); 

одводни цевки (производи за чистење 
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одводни цевки); одмастувачи што не се 

користат во текот на процесот на 

производството; освежување бои (хемиски 

средства за освежување на боите) што се 

користат во домаќинството [перење алишта]; 

острење (производи за острење); 

отстранувачи на восок за подови [производи 

за триење]; памук за козметичка употреба; 

памукчиња [тоалетни производи]; паркетни 

подови (восок за паркетни подови); парфеми; 

парфимерија; пасти за полирање чевли; 

пасти за ремени за острење бричеви; пепел 

(вулканска пепел) за чистење; перење 

алишта (плавила за перење алишта); перики 

(лепила за прицврстување перики); пијалаци 

(ароми за пијалаци) [есенцијални масла]; 

пити од сапуни; плавило за алишта; подови 

(восок против лизгање за подови); подови 

(отстранувачи на восок за подови) [производи 

за триење]; подови (течности против лизгање 

за подови) ; полирање (восок за полирање); 

полирање вештачки вилици (препарати за 

полирање на вештачки вилици); политура за 

мебел и подови; постелнина (кесички за 

парфимирање постелнина); потење (сапуни 

против потење); потење на стапалата (сапуни 

против потење на стапалата); препарати за 

отстранување лак; препарати за полирање; 

препарати за полирање вештачки вилици; 

прибор (козметички прибор); производи за 

белење [деколоранти] за козметичка 

употреба; производи за белење [перење 

алишта]; производи за белење кожа; 

производи за бричење; производи за виткање 

коса; производи за депилација; производи за 

заштита на кожа [политури]; производи за 

измазнување [штиркање]; производи за 

кадење [мириси]; производи за киснeње 

алишта; производи за нега на ноктите; 

производи за острење; производи за 

отстранување бои; производи за 

отстранување лак; производи за 

отстранување шминка; производи за перење 

алишта; производи за постигнување сјај 

[политури]; производи за светнување; 

производи за сончање [козметички 

производи]; производи за хемиско чистење; 

производи за чистење; производи за чистење 

одводни цевки; производи за чистење тапети; 

производи за шминкање; пудра за шминкање; 

разубавување (маски за разубавување); 

раствори за дезинфекција на устата, што не 

се за медицинска употреба; раствори за 

триење; растенија (производи што им даваат 

сјај на листовите на растенијата); ремени за 

бричење (пасти за ремени за бричење); 

сапуни; сапуни (дезодорантни сапуни); 

сапуни (пити од сапуни); сапуни за бричење; 

сапуни за дезинфекција; сапуни за 

освежување текстил; сапуни против потење; 

сапуни против потење на стапалата; сафрол; 

силициумов карбид [абразивно средство]; сјај 

(црвило за сјај); сјај за алишта; скробен сјај за 

перење алишта; слабеење (козметички 

препарати за слабеење); слатки (ароми за 

слатки) [есенцијални масла]; смекнувачи за 

ткаенини што се користат при перење 

алишта; сода бикарбона за чистење; сода за 

белење; соли за белење; соли за капење, 

што не се за медицинска употреба; сончање 

(производи за сончање); спрејови за коса; 

спрејови за освежување на здивот; средства 

за белење при перење алишта; средства за 

неутрализација на статичкиот електрицитет 

што се користат во домаќинството; средства 

за отстранување бои; средства за 

отстранување корозија; средства за 

отстранување на бигор што се користат во 

домаќинството; средства за спречување на 

крварење за козметичка употреба; средства 

за чистење на забите; средства за чистење 

флеки; средства против потење [тоалетни 

производи]; стаклена ткаенина; стаклена 

хартија; стапчиња обложени со памук за 

козметичка употреба; страк кинески темјан; 

сушено ароматично лисје и мирудии 
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[мириси]; талк за тоалетна употреба; темјан; 

терпени [есенцијални масла]; терпентин за 

одмастување; течности за чистење 

шофершајбна; течности против лизгање за 

подови; ткаенина за стружење; ткаенини 

(смекнувачи за ткаенини) што се користат при 

перење алишта; ткаенини импрегнирани со 

детергент за чистење; тоалетна вода; 

тоалетни производи; трајно виткање на 

косата (неутрализатори за трајно виткање на 

косата); трепки (вештачки трепки); трепки 

(козметички производи за трепки); трепки 

(лепила за вештачки трепки); триполски 

камен за полирање; хартија (стаклена 

хартија); хартија за полирање; хартија за 

стружење; хелиотропин; хемиски средства за 

освежување на боите што се користат во 

домаќинството [перење алишта]; хидроген 

пероксид за козметичка употреба; 

хипохлорид (калиум хипохлорид); цветни 

мириси (бази за цветни мириси); цвеќе 

(екстракти од цвеќе) [парфеми]; цитрон 

(есенцијални масла од цитрон); црвило за 

сјај; цртежи (декоративни цртежи) за 

козметичка употреба; чевларски восок; 

чистење вештачки вилици (производи за 

чистење вештачки вилици); чистење одводни 

цевки (производи за чистење одводни цевки); 

шамивиња натопени со козметички лосиони; 

шампони; шампони за домашни миленичиња; 

шминка; шминкање (пудра за шминкање); 

штирак за алишта  

 

(210) TM  2016/904 (220) 22/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги БИОНОВА ДОО Скопје 

ул.Бојмија бр.6, Скоје-Аеродром, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР 

ПАРТЕС СКОПЈЕ  

Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка 

лам. Ц 2/4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сребрена 

(531) 01.15.15;24.17.02;27.05.04;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  абразивна ткаенина; абразивна хартија; 

абразивни средства; алишта (восок за 

алишта); алишта (плавило за алишта); 

алишта (сјај за алишта); алишта (штирак за 

алишта); алкалии (испарливи алкалии) 

[амонијак][детергент]; амбра [парфем]; 

амониајк [испарливи алкалии] [детергент]; 

антисептички камења за бричење; аромати 

[есенцијални масла]; ароми за пијалаци 

[есенцијални масла]; ароми за слатки 

[есенцијални масла]; бадемов сапун; 

бадемово масло; бадемово млеко за 

козметичка употреба; белење (сода за 

белење); белење на кожата (крем за белење 

на кожата); белило; бергамотови масла; бои 

(козметички бои); бои (производи за 

отстранување бои); бои (хемиски средства за 

освежување на боите) што се користат во 

домаќинството [перење алишта]; бои за 

брада; бои за коса; бои за тоалетна употреба; 

брилијантин за козметичка употреба; веѓи 

(моливчиња за веѓи); вештачки вилици 

(производи за чистење вештачки вилици); 

вештачки нокти; вештачки трепки; вода 

пепелница за перење со сода; воздух во 

лимени садови под притисок за чистење и 

бришење прав; восок (чевларски восок); 

восок за алишта; восок за депилација; восок 

за кројачи; восок за мустаќи; восок за 

паркетни подови; восок за полирање; восок 

за чевлари; восок за чевли; восок против 

лизгање за подови; вулканска пепел за 

чистење; гелови за белење на забите; 

гераниол; дезинфекција (сапун за 

дезинфекција); дезодоранси за лична 
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употреба; дезодорантни сапуни; депилатори; 

детергенти што не се користат во процесите 

на производството и што не се за медицинска 

употреба; дијамантин [бор во прав како 

абразивно средство]; домашни миленичиња 

(шампони за домашни миленичиња); екстракт 

од нане [есенцијални масла]; екстракти 

(етерични екстракти); екстракти од цвеќе 

[парфеми]; есенција oд анис; есенцијални 

масла; етерични екстракти; етерични масла; 

жавелова вода; желе (нафтено желе) за 

козметичка употреба; заби (гелови за белење 

на забите); испарливи алкалии [амонијак] 

[детергент]; јонон [парфимерија]; камен за 

мазнење; камен за полирање; камен од 

пемза; камена стипса [антисептик]; капење 

(козметички производи за капење); кармини; 

кварц; кедар (есенцијални масла од кедар); 

кесички за парфимирање постелнина; 

киснeње на алишта (производи за киснење на 

алишта); кожа (креми за белење на кожата); 

кожа (производи за белење кожа); кожа 

(производи за заштита на кожа) [политури]; 

кожени производи (креми за кожени 

производи); козметички лосиони (шамичиња 

натопени со козметички лосиони); козметички 

препарати за слабеење; козметички прибор; 

козметички производи; козметички производи 

за веѓи; козметички производи за животни; 

колонска вода; кора од дрво квилаја за 

миење; корунд [абразивно средство]; коса 

(бои за коса); коса (производи за виткање 

коса); креда за чистење; креми (козметички 

креми); креми [пасти] за чевли; креми за 

белење на кожата; креми за кожени 

производи; креми за полирање; кројачи 

(восок за кројачи); лавандова вода; лак за 

нокти; лепила за козметичка употреба; 

лепила за прицврстување перики; лимон 

(есенцијални масла од лимон); листови на 

растенија (производи што им даваат сјај на 

листовите на растенијата); лосиони за 

козметичка употреба; лосиони за коса; 

лосиони што се користат по бричење; 

маскара; маски за разубавување; масла за 

козметичка употреба; масла за парфеми и 

мириси; масла за тоалетна употреба; масла 

за чистење; масла од голтерија; масло од 

јасмин; масло од лаванда; масло од роза; 

масло од терпентин за одмастување; масти 

за козметичка употреба; медицински сапун; 

метални карбиди [абразиви]; миризлива 

водичка; миризливо дрво; млеко за чистење 

за тоалетна употреба; моливчиња 

(козметички моливчиња); моливчиња за веѓи; 

мошус [парфимерија]; мустаќи (восок за 

мустаќи); нане за парфимерија; нафтено 

желе за козметичка употреба; нега на кожата 

(козметички производи за нега на кожата); 

неутрализатори за трајно виткање на косата; 

нокти (вештачки нокти); нокти (лак за нокти); 

одводни цевки (производи за чистење 

одводни цевки); одмастувачи што не се 

користат во текот на процесот на 

производството; освежување бои (хемиски 

средства за освежување на боите) што се 

користат во домаќинството [перење алишта]; 

острење (производи за острење); 

отстранувачи на восок за подови [производи 

за триење]; памук за козметичка употреба; 

памукчиња [тоалетни производи]; паркетни 

подови (восок за паркетни подови); парфеми; 

парфимерија; пасти за полирање чевли; 

пасти за ремени за острење бричеви; пепел 

(вулканска пепел) за чистење; перење 

алишта (плавила за перење алишта); перики 

(лепила за прицврстување перики); пијалаци 

(ароми за пијалаци) [есенцијални масла]; 

пити од сапуни; плавило за алишта; подови 

(восок против лизгање за подови); подови 

(отстранувачи на восок за подови) [производи 

за триење]; подови (течности против лизгање 

за подови) ; полирање (восок за полирање); 

полирање вештачки вилици (препарати за 

полирање на вештачки вилици); политура за 

мебел и подови; постелнина (кесички за 
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парфимирање постелнина); потење (сапуни 

против потење); потење на стапалата (сапуни 

против потење на стапалата); препарати за 

отстранување лак; препарати за полирање; 

препарати за полирање вештачки вилици; 

прибор (козметички прибор); производи за 

белење [деколоранти] за козметичка 

употреба; производи за белење [перење 

алишта]; производи за белење кожа; 

производи за бричење; производи за виткање 

коса; производи за депилација; производи за 

заштита на кожа [политури]; производи за 

измазнување [штиркање]; производи за 

кадење [мириси]; производи за киснeње 

алишта; производи за нега на ноктите; 

производи за острење; производи за 

отстранување бои; производи за 

отстранување лак; производи за 

отстранување шминка; производи за перење 

алишта; производи за постигнување сјај 

[политури]; производи за светнување; 

производи за сончање [козметички 

производи]; производи за хемиско чистење; 

производи за чистење; производи за чистење 

одводни цевки; производи за чистење тапети; 

производи за шминкање; пудра за шминкање; 

разубавување (маски за разубавување); 

раствори за дезинфекција на устата, што не 

се за медицинска употреба; раствори за 

триење; растенија (производи што им даваат 

сјај на листовите на растенијата); ремени за 

бричење (пасти за ремени за бричење); 

сапуни; сапуни (дезодорантни сапуни); 

сапуни (пити од сапуни); сапуни за бричење; 

сапуни за дезинфекција; сапуни за 

освежување текстил; сапуни против потење; 

сапуни против потење на стапалата; сафрол; 

силициумов карбид [абразивно средство]; сјај 

(црвило за сјај); сјај за алишта; скробен сјај за 

перење алишта; слабеење (козметички 

препарати за слабеење); слатки (ароми за 

слатки) [есенцијални масла]; смекнувачи за 

ткаенини што се користат при перење 

алишта; сода бикарбона за чистење; сода за 

белење; соли за белење; соли за капење, 

што не се за медицинска употреба; сончање 

(производи за сончање); спрејови за коса; 

спрејови за освежување на здивот; средства 

за белење при перење алишта; средства за 

неутрализација на статичкиот електрицитет 

што се користат во домаќинството; средства 

за отстранување бои; средства за 

отстранување корозија; средства за 

отстранување на бигор што се користат во 

домаќинството; средства за спречување на 

крварење за козметичка употреба; средства 

за чистење на забите; средства за чистење 

флеки; средства против потење [тоалетни 

производи]; стаклена ткаенина; стаклена 

хартија; стапчиња обложени со памук за 

козметичка употреба; страк кинески темјан; 

сушено ароматично лисје и мирудии 

[мириси]; талк за тоалетна употреба; темјан; 

терпени [есенцијални масла]; терпентин за 

одмастување; течности за чистење 

шофершајбна; течности против лизгање за 

подови; ткаенина за стружење; ткаенини 

(смекнувачи за ткаенини) што се користат при 

перење алишта; ткаенини импрегнирани со 

детергент за чистење; тоалетна вода; 

тоалетни производи; трајно виткање на 

косата (неутрализатори за трајно виткање на 

косата); трепки (вештачки трепки); трепки 

(козметички производи за трепки); трепки 

(лепила за вештачки трепки); триполски 

камен за полирање; хартија (стаклена 

хартија); хартија за полирање; хартија за 

стружење; хелиотропин; хемиски средства за 

освежување на боите што се користат во 

домаќинството [перење алишта]; хидроген 

пероксид за козметичка употреба; 

хипохлорид (калиум хипохлорид); цветни 

мириси (бази за цветни мириси); цвеќе 

(екстракти од цвеќе) [парфеми]; цитрон 

(есенцијални масла од цитрон); црвило за 

сјај; цртежи (декоративни цртежи) за 
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козметичка употреба; чевларски восок; 

чистење вештачки вилици (производи за 

чистење вештачки вилици); чистење одводни 

цевки (производи за чистење одводни цевки); 

шамивиња натопени со козметички лосиони; 

шампони; шампони за домашни миленичиња; 

шминка; шминкање (пудра за шминкање); 

штирак за алишта  

 

(210) TM  2016/905 (220) 22/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб,, 2310, Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

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

(531) 26.01.22;26.05.08;27.05.04;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки, торти, 

тортици, вафли, пекарски производи, 

слаткарски производи   

 

(210) TM  2016/906 (220) 22/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Red Bull GmbH 

Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, AT 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

ЦРВЕН БИК 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерални и сода води и други 

безалкохолни пијалаци; безалкохолни 

пијалаци; енергетски пијалаци; пијалаци од 

сурутка; освежителни пијалаци; хипертонични 

и хипотонични пијалаци (за употреба и /или 

како што се бара од страна на спортистите); 

изотонични пијалаци; пива; пиво од слад; 

пченично пиво; портер пиво; пиво (але) стаут 

(темно пиво); лагер (светло пиво); вода за на 

маса; овошни пијалаци и овошни сокови; 

зеленчукови сокови [пијалаци]; безалкохолни 

овошни екстракти; сирупи и други препарати 

за правење на пијалаци; сирупи за лимонада; 

пастили за газирани пијлаци; прашоци за 

газирани пијалаци; аперативи, безалкохолни ; 

коктели, безалкохолни; шербети [пијалаца]; 

овошни каши за пиење 

(smoothies);безалкохолни пијалаци со вкус на 

кафе; безалкохолни пијалаци со вкус на чај; 

производи од пиварница  

 

(210) TM  2016/907 (220) 21/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

AUS 32 AL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  производ наменет за автомобилска 

индустрија  

 

(210) TM  2016/909 (220) 23/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

 
(591) сина, бела, сива 
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(531) 26.01.24;26.02.05;26.03.23;26.07.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(210) TM  2016/910 (220) 23/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 
(591) сина, бела, сива 

(531) 26.01.24;26.02.05;26.03.23;26.07.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(210) TM  2016/911 (220) 26/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, зелена, жолта, светло и темно 

сина, розева, кафена 

(531) 01.15.15;02.05.06;19.03.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детски сапун со бадемово масло и со 

екстракт од овес  

 

(210) TM  2016/912 (220) 26/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, розева, виолетова, светло и 

темно си на, жолта 

(531) 01.15.15;02.05.06;19.03.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 3  детски сапун со екстракт од лаванда  

 

(210) TM  2016/913 (220) 26/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела, зелена, сива, светло и 

темно розева 

(531) 02.09.25;05.03.13;19.03.09 

 (551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  глицерински сапун за пилинг со 

антицелулитен ефект  

 

(210) TM  2016/914 (220) 26/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црна, бела, сива, жолта, портокалова, 

розева, сина 

(531) 01.15.15;19.03.09;24.17.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапун за мрсна и за проблематична 

кожа  

 

(210) TM  2016/916 (220) 26/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство трговија и 

услуги ЕКСТРА ФУДС ДООЕЛ Гевгелија 

бул. Гевгелија бр. 18, 1480, Гевгелија, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, жолта, бела 

(531) 26.01.20;26.01.22;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  овошје конзервирано, риби 

конзервирани, месо во конзерви, маслини 

конзервирани, кромид конзервиран, грашок 

конзервиран, соја конзервирана за исхрана, 

тартуфи конзервирани, зеленчук конзервиран  

кл. 30  анасоново семе, кафе (непржено 

кафе), пченкарни снегулки, пуканки, лебни 

трошки [презла], тестенини, снек од 

житарици, чипс [производи од житарици], 

мусли, овесни снегулки, мушкатов орев, 

излуштено жито за исхрана, бакардан, 

варена пченка, лупен јачмен, лупен овес, 

макарони, бибер, конзервирање храна (сол за 

конзервирање храна), пченка мелена, пченка 

печена, ориз, снек храна од ориз, снек храна 

од ориз  

кл. 32  газирана вода, аперитиви 

безалкохолни, пиво, пијалаци (средства за 
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правење пијалаци), пијалаци (сурутка 

пијалаци), сок од јаболка безалкохолен, 

коктели безалкохолни, пенливи пијалаци 

(пастили за пенливи пијалаци), пенливи 

пијалаци (прашок за пенливи пијалаци), 

екстракти за правење пијалаци, овошни 

екстракти (безалкохолни овошни екстракти), 

овошни пијалаци (безалкохолни овошни 

пијалаци), минерална вода, шербет 

[пијалаци], сода вода, сируп за пијалаци, 

сируп за лимонади, сок од домати [пијалаци], 

сок од зеленчук [пијалаци], води за пиење 

[пијалаци], сурутка пијалаци, овошни сокови, 

изотонични пијалаци, овошни сирупи 

безалкохолни, пијалаци со мед 

(безалкохолни пијалаци со мед), лимонади, 

ликери (средства за правење ликери), млеко 

од бадеми [пијалак], млеко (млеко со 

кикирики)  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: овошје конзервирано, 

риби конзервирани, месо во конзерви, 

маслини конзервирани, кромид конзервиран, 

грашок конзервиран, соја конзервирана за 

исхрана, тартуфи конзервирани, зеленчук 

конзервиран, анасоново семе, кафе 

(непржено кафе), пченкарни снегулки, 

пуканки, лебни трошки [презла], тестенини, 

снек од житарици, чипс [производи од 

житарици], мусли, овесни снегулки, мушкатов 

орев, излуштено жито за исхрана, бакардан, 

варена пченка, лупен јачмен, лупен овес, 

макарони, бибер, конзервирање храна (сол за 

конзервирање храна), пченка мелена, пченка 

печена, ориз, снек храна од ориз, снек храна 

од ориз, тарана, газирана вода, аперитиви 

безалкохолни, пиво, пијалаци (средства за 

правење пијалаци), пијалаци (сурутка 

пијалаци), сок од јаболка безалкохолен, 

коктели безалкохолни, пенливи пијалаци 

(пастили за пенливи пијалаци), пенливи 

пијалаци (прашок за пенливи пијалаци), 

екстракти за правење пијалаци, овошни 

екстракти (безалкохолни овошни екстракти), 

овошни пијалаци (безалкохолни овошни 

пијалаци), минерална вода, шербет 

[пијалаци], сода вода, сируп за пијалаци, 

сируп за лимонади, сок од домати [пијалаци], 

сок од зеленчук [пијалаци], води за пиење 

[пијалаци], сурутка пијалаци, овошни сокови, 

изотонични пијалаци, овошни сирупи 

безалкохолни, пијалаци со мед 

(безалкохолни пијалаци со мед), лимонади, 

ликери (средства за правење ликери), млеко 

од бадеми [пијалак], млеко (млеко со 

кикирики)  

 

(210) TM  2016/917 (220) 26/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, кафено виолетова 

(531) 01.15.15;24.17.02;26.04.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво), 

вино, ароматизиран пијалак на база на вино  

 

(210) TM  2016/918 (220) 26/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  
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(591) бела, зелена 

(531) 01.15.15;24.17.02;26.04.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво), 

вино, ароматизиран пијалак на база на вино  

 

(210) TM  2016/921 (220) 26/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Hyatt International Corporation 

71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL 

60606, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

WORLD OF HYATT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотели; хотелски комплекси; мотели; 

привремени сместувања; услуги на 

туристички агенции за резервации на 

хотелски сместувања; специјализирани 

хотелски услуги извршени како дел од 

програмата за чести гости на хотелот; 

хотелски услуги кои содржат стимулативни 

програми со услуги за специјални гости, 

удобности и награди за членовите на 

редовните гости во хотелот; ресторански, бар 

и коктел салонски услуги; снек бар услуги; 

кетеринг услуги за обезбедување на храна и 

пијалоци; обезбедување на простор за 

банкети и социјални збиднувања за 

специјални прилики; обезбедување простор 

за конференции, изложби и средби; 

изнајмување на столици, маси, чаршафи за 

маси и стакларија за конференции, изложби, 

состаноци и социјални збиднувања и банкети; 

изнајмување на прстории за состаноци  

 

(210) TM  2016/926 (220) 28/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 

ул. 5-та Партиска Конференција бб, 2000, 

Штип, MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна, сива и бела 

(531) 02.01.16;16.01.13;26.01.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2016/927 (220) 28/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за издавачка дејност, 

производство, промет и услуги ЕДУКА 

МАК ДОО Скопје 

ул. Михаил Цоков бр. 2/2-12, Скопје, MK 

(540)  

 

Супер СМЕШКА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 16  хартија, брошури, весници, списанија, 

периодични публикации, печатени 

материјали, печатени публикации, детски 

сликовници, каталози, книги  

кл. 35  дизајнирање рекламен материјал, 

дистрибуција на примероци, комјутерско 

рекламирање преку интернет, рекламирање, 

фотокопирање  

кл. 41  издаваштво, електронско издаваштво, 

објавување книги, он-лајн публикување 

електронски книги и списанија, текстови 

(објавување текстови) со исклучок на 

рекламнио текстови  

 

(210) TM  2016/928 (220) 28/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за издавачка дејност, 

производство, промет и услуги ЕДУКА 

МАК ДОО Скопје 

ул. Михаил Цоков бр. 2/2-12, Скопје, MK 

(540)  

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

кафена, портокалова, розева, бела, црна, 

сива 

(531) 02.05.03;16.03.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, брошури, весници, списанија, 

периодични публикации, печатени 

материјали, печатени публикации, детски 

сликовници, каталози, книги  

кл. 35  дизајнирање рекламен материјал, 

дистрибуција на примероци, комјутерско 

рекламирање преку интернет, рекламирање, 

фотокопирање  

кл. 41  издаваштво, електронско издаваштво, 

објавување книги, он-лајн публикување 

електронски книги и списанија, текстови 

(објавување текстови) со исклучок на 

рекламнио текстови  

 

(210) TM  2016/929 (220) 28/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за издавачка дејност, 

производство, промет и услуги ЕДУКА 

МАК ДОО Скопје 

ул. Михаил Цоков бр. 2/2-12, Скопје, MK 

(540)  

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

кафена, портокалова, розева, бела, црна, 

сива 

(531) 01.15.09;26.03.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, брошури, весници, списанија, 

периодични публикации, печатени 

материјали, печатени публикации, детски 

сликовници, каталози, книги  

кл. 35  дизајнирање рекламен материјал, 

дистрибуција на примероци, комјутерско 

рекламирање преку интернет, рекламирање, 

фотокопирање  

кл. 41  издаваштво, електронско издаваштво, 

објавување книги, он-лајн публикување 

електронски книги и списанија, текстови 

(објавување текстови) со исклучок на 

рекламнио текстови  

 

(210) TM  2016/931 (220) 29/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Enterprise Holdings, Inc. A corporation 

of the State of Missouri 
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600 Corporate Park Drive, St.Louis, Missouri 

63105, US 

(740) Адвокатско друштво Величковски 

Скопје  

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.04.18;26.11.02;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  услуги за лизинг на возила   

кл. 39  услуги за изнајмување и резервација 

на возила  

 

(210) TM  2016/932 (220) 29/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Enterprise Holdings, Inc. A corporation 

of the State of Missouri 

600 Corporate Park Drive, St.Louis, Missouri 

63105, US 

(740) Адвокатско друштво Величковски 

Скопје  

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.04.18;26.11.02;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  услуги за лизинг на возила   

кл. 39  услуги за изнајмување и резервација 

на возила  

 

(210) TM  2016/933 (220) 29/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

Качанички пат 158, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена, темно црвена 

(531) 01.15.15;26.01.20;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки , конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желеа, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење  

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

за кафе, брашно, производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки, сладолед, мед, 

меласа, квасец, прашок за печење, сол, 

сенф, оцет, сосови, мирудии, мраз  

 

(210) TM  2016/934 (220) 29/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

Качанички пат 158, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, зелна, сина, виолетова, розева 

(531) 03.01.14;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 3  препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

кл. 16  тоалетна хартија, шамичиња од 

хартија и целулоза, салфети од хартија за 

маса, бебешки пелени, бебешки шамичиња, 

хартија  

 

(210) TM  2016/935 (220) 29/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

Качанички пат 158, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена, портокалова 

(531) 26.01.20;27.05.17;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  маслинки, маслиново масло и масло 

за јадење  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со маслинки, маслиново масло и масло за 

јадење  

 

(210) TM  2016/938 (220) 30/09/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, сребрено сива, сива, светло и 

темно сина 

(531) 19.07.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  вода (минерална вода), води за пиење 

[пијалаци], минерална вода, газирана вода   

 

(210) TM  2016/943 (220) 04/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) JT International SA 

Rue Kazem-Radjavi 8, 1202, Geneva, CH 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или непреработен; 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун; 

цигари, електронски цигари, пури, 

цигарилоси; бурмут; производи за пушачи 

вклучени во класа 34; хартија за цигари, 

чибуци за цигари и ќибрит  
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(210) TM  2016/949 (220) 05/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за осигурување ЕУРОСИГ 

АД Скопје 

Бул. Партизански Одреди бр. 14, Бизнис 

Центар АУРА, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) темно сина и жолта 

(531) 27.05.10;27.05.11;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи;  

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижности  

 

(210) TM  2016/950 (220) 05/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG 

Baarermatte, 6340 Baar, CH 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

HELIX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла; масти; лубриканти; горива  

 

(210) TM  2016/951 (220) 05/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за посредување во 

образованието и едукативни услуги 

ТИЧХУТ ДОО Скопје 

ул. Христо Татарчев 12 бр. 61, 1000, Скопје, 

MK 

(740) Тошо Мицевски  

ул. Христо Татарчев 12 бр. 61, 1000 , Скопје 

(540)  

 
(591) виолетова, жолта, бела 

(531) 09.07.22;16.03.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  информации кои се однесуваат на 

образованието, овозможени онлајнод 

компјутерска база на податоци или на 

интернет; образовни информациите 

понудени онлајн од компјутерска база на 

податоци или на интернет; обезбедување на 

образование онлајн од компјутерска база на 

податоци или преку интернет или екстранет  

 

(210) TM  2016/955 (220) 07/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

Качанички пат 158, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

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

(531) 05.07.19;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  црни маслинки  

 

(210) TM  2016/960 (220) 07/10/2016 

(442) 30/04/2017 
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(731) Приватна здравствена установа - 

ординација по општа стоматологија со 

заботехничка лабораторија „КРУНА МС“ 

Скопје 

Градски Трговски Центар, Кеј 13 Ноември 

2/2, 1000, СКопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, жолта, бела 

(531) 24.09.02;26.03.14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки материјали 

за шиење  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; услуги на хигиена и разубавување на 

луѓе или животни; земјоделски, градинарски и 

шумски услуги  

 

(210) TM  2016/964 (220) 12/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) ОКТА Рафинерија на нафта 

Акционерско друштво - Скопје 

ул.1 бр. 25, МИладиновци, Илинден, MK 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат  

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

(540)  

 
(591) бела, сина, црвена 

(531) 02.09.14;18.01.09;26.04.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата; 

сурови вештачки смоли, пластични материи 

во сурова состојба; ѓубриња; смеси за 

гаснење пожар; производи за калење и 

заварување; хемиски материи за 

конзервирање прехранбени производи; 

материи за штавење; лепливи материи што 

се користат во индустријата  

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива 

(вклучителнио и течни горива за мотори) и 

материи за осветлување; свеќи и фитили за 

осветлување  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2016/969 (220) 13/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) ENRICO GIOTTI S.P.A. 

Via Pisana 592 I-50018 Scandicci (FI), IT 
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(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

GIOTTI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски додатоци за храна; витамини 

за прехрамбената индустрија  

кл. 2  бои за храна; бои за пијалоци  

кл. 3  ароми за храна (есенцијални масла); 

ароми за пијалоци (есенцијални масла)  

кл. 29  екстракти од зеленчук за готвење; 

екстракти од зеленчук за храна  

кл. 30  мирудии; сужени билки; зачини  

 

(210) TM  2016/970 (220) 13/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) ENRICO GIOTTI S.P.A. 

Via Pisana 592 I-50018 Scandicci (FI), IT 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна, зелена 

(531) 27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски додатоци за храна; витамини 

за прехрамбената индустрија  

кл. 2  бои за храна; бои за пијалоци  

кл. 3  ароми за храна (есенцијални масла); 

ароми за пијалоци (есенцијални масла)  

кл. 29  екстракти од зеленчук за готвење; 

екстракти од зеленчук за храна  

кл. 30  мирудии; сужени билки; зачини  

 

(210) TM  2016/971 (220) 13/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Pozavarovalnica Sava, d.d. 

Dunajska cesta 56, 1000, Ljubljana, SI 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, сива, бела 

(531) 26.04.16;26.04.18;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, реосигурување, 

осигурување на живот, осигурување на имот, 

здравствено осигурување, осигурување од 

несреќи, поморско осигурување, осигурување 

од пожар, брокерство, советување во врска 

со осигурување, осигурителни информации, 

актуарски операции, актуарски услуги, 

финансиски проценки (осигурување), 

проценка на трошоци (финасиски проценки), 

евалуации и проценка на ризик, подготовка 

на финансиска анализа, финансиски услуги, 

финасиски операции, финасиско управување, 

финансиска анализа, капитални инвестиции, 

советување во врска со финансии, 

финансиско управување, клириншки куќи  

кл. 42  тестирање на возната состојба на 

возилата  

 

(210) TM  2016/972 (220) 13/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Pozavarovalnica Sava, d.d. 

Dunajska cesta 56, 1000, Ljubljana, SI 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

SAVA OSIGURUVANJE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, реосигурување, 

осигурување на живот, осигурување на имот, 
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здравствено осигурување, осигурување од 

несреќи, поморско осигурување, осигурување 

од пожар, брокерство, советување во врска 

со осигурување, осигурителни информации, 

актуарски операции, актуарски услуги, 

финансиски проценки (осигурување), 

проценка на трошоци (финасиски проценки), 

евалуации и проценка на ризик, подготовка 

на финансиска анализа, финансиски услуги, 

финасиски операции, финасиско управување, 

финансиска анализа, капитални инвестиции, 

советување во врска со финансии, 

финансиско управување, клириншки куќи  

кл. 42  тестирање на возната состојба на 

возилата  

 

(210) TM  2016/973 (220) 13/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham, GB 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(531) 24.01.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(210) TM  2016/976 (220) 13/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Трговско друштво за внатрешна и 

надворешена трговија ЗЕГИН ДОО Скопје 

ул. Народен фронт бр. 5/3-1, Скопје - 

Центар, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

SPIOLTO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  медицински препарати  

 

(210) TM  2016/978 (220) 13/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Јовановиќ Небојша 

ул. Вич бр. 20 - 3 /9, MK 

(540)  

 
(531) 03.03.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  јавен настан од облста на културата; 

забава планира; забави (планирање забави); 

изнајмување кинематографски филмови; 

конгреси (организирање и водење конгреси); 

конференции (организирање и водење на 

конференции); насочување (професионални 

насочување) [совети во врска со 

образованието и оспособувањето]  

 

(210) TM  2016/981 (220) 14/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) СИГМА Медиа ДООЕЛ 

ул. 487 бр. 9/2-4, Дебар Маало, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  
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(591) црна, тиркизна 

(531) 09.03.13;10.03.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  цвеќе, природно  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги при продажба на големо и 

мало; малопрпдажба  

кл. 39  дистрибуција , складирање  

 

(210) TM  2016/986 (220) 14/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Сашо Спасовски 

ул. Манчу Матак 36, Скопје, MK 

(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат  

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, бела 

(531) 03.13.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

есенцијални масла  

кл. 5  хигиенски производи за медицинска 

употреба; дезинфекциони средства  

 

(210) TM  2016/987 (220) 14/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Сашо Спасовски 

ул. Манчу Матак 36, Скопје, MK 

(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат  

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, светло сина, бела 

(531) 26.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

есенцијални масла  

кл. 5  хигиенски производи за медицинска 

употреба; дезинфекциони средства  

 

(210) TM  2016/992 (220) 17/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) МАКЕДОНИЈАЛЕК дооел 

ул. Боца Иванова бр.1, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

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

(531) 19.13.21;27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  
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кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2016/993 (220) 17/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) МАКЕДОНИЈАЛЕК дооел 

ул. Боца Иванова бр.1, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, зелена, бела 

(531) 24.13.14;24.13.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  oгласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

вклучително аптеки  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2016/996 (220) 18/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Тони Крстески 

ул. Франц Прешерн 187, Скопје, MK 

(540)  

 

DAY OFF 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  продукција на музика  

 

(210) TM  2016/999 (220) 19/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Тренчовски Александар 

ул. Пере Тошев бр. 76, Крива Паланка, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела и кафена 

(531) 24.17.11;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  маркетинг; пишување рекламни 

текстови  

кл. 41  услуги на естрадни уметници; 

планирање забави; организирање и водење 

на концерти; забава; услуги на компонирање 

на музика; продукција на музика; 

обезбедување користење онлајн музика, која 

не може да се преземе  

кл. 45  менаџмент со авторски права  

 

(210) TM  2016/1002 (220) 20/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. 

увоз-извоз ДОО с. Марино 

ул. 534 бр. 22 б, Марино, Илинден, Скопје, 

MK 
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(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена и сина 

(531) 02.01.16;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  душеци, душеци со федери и душеци 

од пена / сунѓер  

 

(210) TM  2016/1009 (220) 21/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Athleta (ITM) Inc. 

2 Folsom Street, San Francisco, California 

94105,, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(531) 15.01.13;26.03.04;26.07.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи и додатоци на 

облека  

 

(210) TM  2016/1010 (220) 21/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) NEOSTRATA COMPANY, INC. 

307 College Road East, Princeton, New 

Jersay, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

COVERBLEND 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за чистење на лицето, 

лосиони, навлажнувачи, креми, гелови, 

серуми, тонери, производи за миење за 

ексфолијација, лосиони за ексфолијација, 

тријачи, производи за сончање, маски за 

лице, производи за луштење на лицето, 

серуми и креми против-стареење; производи 

за чистење на телото, лосиони, 

навлажнувачи, креми, гелови; креми за очи, 

маски за очи; козметика, имено, основи и 

маски  

 

(210) TM  2016/1012 (220) 21/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) NEOSTRATA COMPANY, INC. 

307 College Road East, Princeton, New 

Jersay, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

VESPERA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за чистење на лицето, 

лосиони, навлажнувачи, креми, гелови, 

серуми, тонери, производи за миење за 

ексфолијација, лосиони за ексфолијација, 

тријачи, производи за сончање, маски за 

лице, производи за луштење на лицето, 

серуми и креми против-стареење; производи 

за чистење на телото, лосиони, 

навлажнувачи, креми, гелови; креми за очи, 

маски за очи; козметика, имено, основи и 

маски  
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(210) TM  2016/1018 (220) 25/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за внатрешна и надворешна 

трговија Зегин Хелти Фуд 

ул. Бел Камен бр. 8, MK 

(540)  

 
(591) зелена, жолта и сина 

(531) 05.03.13;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5 

кл. 31 

кл. 32 

 

(210) TM  2016/1019 (220) 25/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Interbusiness for industry and trade 

(Интербизнис фор индустри енд трејд) 

Син Ел Фил МаурицеЈабра зграда, 6ти 

спрат Бејрут, LB 

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати  

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна и бела 

(531) 03.07.01;26.03.15;26.04.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, производи за пушачите  

 

(210) TM  2016/1020 (220) 25/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Interbusiness for industry and trade 

(Интербизнис фор индустри енд трејд) 

Син Ел Фил МаурицеЈабра зграда, 6ти 

спрат Бејрут, LB 

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати  

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна и бела 

(531) 03.07.01;26.03.15;26.04.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, производи за пушачите  

 

(210) TM  2016/1024 (220) 26/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

КОЖУВЧАНКА ШПРИЦЕР 

SHPRICER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво); 

вино; ароматизиран пијалак на база на вино; 

коктели  

 

(210) TM  2016/1026 (220) 26/10/2016 
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(442) 30/04/2017 

(731) Сојуз на стопански комори на 

Македонија 

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 1, 

1000, Скопје, MK 

 

(540)  

 
(591) златна 

(531) 01.15.23;26.02.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2016/1031 (220) 27/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Wm. WRIGLEY Jr. Company 

1132 West Blackhawk Street, Chicago, 

Illinois 60642, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.07.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  слатки (слаткарски производи), гума за 

џвакање, гума за џвакање од која се прават 

балончиња, слатки (бонбони), пеперминт 

бонбони, бонбони кои содржат 

ароматизирана течност и таблетки за 

лижење  

 

(210) TM  2016/1033 (220) 27/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за трговија и услуги ИМУНО 

ФАРМ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Гиго Михајловски бр. 10/1-29, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(531) 03.13.01;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со: здрава храна; органски производи, 

безглутенски производи, суплементи 

(додатоции во исхраната), органска 

козметика, витамински производи  

 

(210) TM  2016/1034 (220) 27/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Wm. WRIGLEY Jr. Company 
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1132 West Blackhawk Street, Chicago, 

Illinois 60642,, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(591) црна, сива, светло сива, темно сива, 

сина, светло сина, темно сина, бела 

(531) 26.04.17;26.04.24;26.07.11;27.07.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  слатки (слаткарски производи), гума за 

џвакање, гума за џвакање од која се прават 

балончиња, слатки (бонбони), пеперминт 

бонбони, бонбони кои содржат 

ароматизирана течност и таблетки за 

лижење  

 

(210) TM  2016/1036 (220) 28/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за правни работи МЕНС 

ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје 

ул. Димитрие Чуповски бр. 4/1-14, Скопје, 

MK 

(540)  

 

МЕНС ЛЕГИС 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2016/1037 (220) 28/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за правни работи МЕНС 

ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје 

ул. Димитрие Чуповски бр. 4/1-14, Скопје, 

MK 

(540)  

 

MENS LEGIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2016/1038 (220) 28/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Groupon, Inc. 

600 W. Chicago Avenue, Chicago, Illinois 

60654, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

GROUPON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 9  електронски публикации / изданија кои 

содржат купони, попусти, информации за 

споредување цени, прегледи на производи 

(коментари за производи), линкови до 

малопродажните веб-сајтови на другите и 

информации за попуст  

кл. 16  публикации / изданија кои содржат 

купони, попусти, информации за 

споредување цени и информации за попуст  

кл. 35  промовирање на производите и 

услугите на други лица преку обезбедување 

веб-сајт кој содржи купони, попусти, 

информации за споредување цени, прегледи 

на производи (коментари за производи), 

линкови до малопродажните веб-сајтови на 

другите и информации за попуст  

 

(210) TM  2016/1039 (220) 31/10/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за трговиа, производство и 

услуги КП МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО 

Скопје 

ул. Коле Неделковски бр. 34, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 

TIP OF THE WEEK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во другите класи); 

печатарски букви; клишиња  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2016/1041 (220) 01/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство, промет и 

услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

ул. Орце Николов бр. 133/Д3, 1000, Скопје, 

MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина и бела 

(531) 01.15.11;26.05.06;26.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  авионски и бродски дневници 

[инструменти за мерење]; каси (регистар-

каси); компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски програми [софтвер 

што може да се симнува од интернет]; 

компјутерски програми за играње; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтвер, снимен; монитори 

[компјутерски програми]; програми 

(компјутерски оперативни програми) снимени; 

програми (компјутерски програми за играње); 

програми (компјутерски програми) [софтвер 

штоможе да се симнува од интернет]; пумпи 

за точење гориво за бензински станици; 

регистар-каси; софтвер (компјутерски 

софтвер), снимен и уреди за сметководство  

кл. 35  автомати (изнајмување автомати); 
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аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; 

бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис 

информации; бизнис испитување; бизнис 

истражување; бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање); 

бизнис менаџмент на хотели; бизнис 

пребарување; изводи од сметки (изработка 

на изводи од сметки); изнајмување автомати 

[за цигари или пијалаци]; информации 

(бизнис информации); испитување (бизнис 

испитување); книговодство; компјутерски бази 

на податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерски бази на податоци 

(собирање информации во компјутерски бази 

на податоци); компјутерско рекламирање 

преку интернет; пребарување (бизнис 

пребарување); пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

раководење со датотеки (компјутеризирано 

раководење со датотеки); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; советување 

на потрошувачите (комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачите) [советувалиште за 

потрошувачи] и фактурирање  

кл. 37  анализирање (финансиско 

анализирање); информации (осигурителни 

информации); информации (финансиски 

информации); информации за поправки; 

компјутерски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); одржување и поправање каси и 

финансиски информации  

кл. 38  изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; информации 

од областа на телекомуникациите; 

компјутерски терминали (комуникација со 

помош на компјутерски терминали); 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; обезбедување кориснички 

пристап на глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа и пренесување слики; 

пораки со помош на компјутери; пристап на 

глобална компјутерска мрежа (изнајмување 

време за пристап на глобална компјутерска 

мрежа и телекомуникации (информации од 

областа на телекомуникациите)  

кл. 42  анализа на компјутерски системи; 

заштита на компјутери од вируси (услуги за 

заштита на компјутери од вируси); 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; изнајмување 

компјутерски програми; изработка на 

компјутерски програми; инсталирање 

компјутерски програми; компјутери 

(изнајмување компјутери); компјутерски 

програми (изнајмување компјутерски 

програми); компјутерски програми (изработка 

на компјутерски програми); компјутерски 

програми (инсталирање компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(одржување компјутерски програми); 

компјутерски програми (осовременување на 

компјутерските програми); компјутерски 

програми (советување за компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(умножување компјутерски програми); 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски хардвер 

(советување на полето на компјутерски 

хардвер); компјутерско програмирање; 

метеоролошки информации; одржување 

компјутерски програми; програми 

(осовременување на компјутерските 

програми); програмирање компјутерски 

системи; размена на компјутерски програми и 

податоци [конверзија која не е физичка]; 

сервери (изнајмување веб [интернет] 

сервери); советување за компјутерски 

програми; советување на полето на 

компјутерски хардвер; умножување 
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компјутерски програми и услуги за заштита на 

компјутерски вируси  

 

(210) TM  2016/1042 (220) 01/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство, промет и 

услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

ул. Орце Николов бр. 133/Д3, 1000, Скопје, 

MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова и бела 

(531) 27.05.11;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  авионски и бродски дневници 

[инструменти за мерење]; каси (регистар-

каси); компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски програми [софтвер 

што може да се симнува од интернет]; 

компјутерски програми за играње; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтвер, снимен; монитори 

[компјутерски програми]; програми 

(компјутерски оперативни програми) снимени; 

програми (компјутерски програми за играње); 

програми (компјутерски програми) [софтвер 

штоможе да се симнува од интернет]; пумпи 

за точење гориво за бензински станици; 

регистар-каси; софтвер (компјутерски 

софтвер), снимен и уреди за сметководство  

кл. 35  автомати (изнајмување автомати); 

аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; 

бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис 

информации; бизнис испитување; бизнис 

истражување; бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање); 

бизнис менаџмент на хотели; бизнис 

пребарување; изводи од сметки (изработка 

на изводи од сметки); изнајмување автомати 

[за цигари или пијалаци]; информации 

(бизнис информации); испитување (бизнис 

испитување); книговодство; компјутерски бази 

на податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерски бази на податоци 

(собирање информации во компјутерски бази 

на податоци); компјутерско рекламирање 

преку интернет; пребарување (бизнис 

пребарување); пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

раководење со датотеки (компјутеризирано 

раководење со датотеки); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; советување 

на потрошувачите (комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачите) [советувалиште за 

потрошувачи] и фактурирање  

кл. 37  анализирање (финансиско 

анализирање); информации (осигурителни 

информации); информации (финансиски 

информации); информации за поправки; 

компјутерски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); одржување и поправање каси и 

финансиски информации  

кл. 38  изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; информации 

од областа на телекомуникациите; 

компјутерски терминали (комуникација со 

помош на компјутерски терминали); 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; обезбедување кориснички 

пристап на глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа и пренесување слики; 

пораки со помош на компјутери; пристап на 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   255 | С т р а н а  

 

30 Април 2017 Гласник Бр. 2/2017  

глобална компјутерска мрежа (изнајмување 

време за пристап на глобална компјутерска 

мрежа и телекомуникации (информации од 

областа на телекомуникациите)  

кл. 42  анализа на компјутерски системи; 

заштита на компјутери од вируси (услуги за 

заштита на компјутери од вируси); 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; изнајмување 

компјутерски програми; изработка на 

компјутерски програми; инсталирање 

компјутерски програми; компјутери 

(изнајмување компјутери); компјутерски 

програми (изнајмување компјутерски 

програми); компјутерски програми (изработка 

на компјутерски програми); компјутерски 

програми (инсталирање компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(одржување компјутерски програми); 

компјутерски програми (осовременување на 

компјутерските програми); компјутерски 

програми (советување за компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(умножување компјутерски програми); 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски хардвер 

(советување на полето на компјутерски 

хардвер); компјутерско програмирање; 

метеоролошки информации; одржување 

компјутерски програми; програми 

(осовременување на компјутерските 

програми); програмирање компјутерски 

системи; размена на компјутерски програми и 

податоци [конверзија која не е физичка]; 

сервери (изнајмување веб [интернет] 

сервери); советување за компјутерски 

програми; советување на полето на 

компјутерски хардвер; умножување 

компјутерски програми и услуги за заштита на 

компјутерски вируси  

 

(210) TM  2016/1043 (220) 01/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство, промет и 

услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

ул. Орце Николов бр. 133/Д3, 1000, Скопје, 

MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црна и бела 

(531) 26.05.06;26.05.22;26.11.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  авионски и бродски дневници 

[инструменти за мерење]; каси (регистар-

каси); компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски програми [софтвер 

што може да се симнува од интернет]; 

компјутерски програми за играње; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтвер, снимен; монитори 

[компјутерски програми]; програми 

(компјутерски оперативни програми) снимени; 

програми (компјутерски програми за играње); 

програми (компјутерски програми) [софтвер 

штоможе да се симнува од интернет]; пумпи 

за точење гориво за бензински станици; 

регистар-каси; софтвер (компјутерски 

софтвер), снимен и уреди за сметководство  

кл. 35  автомати (изнајмување автомати); 

аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; 

бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис 

информации; бизнис испитување; бизнис 

истражување; бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање); 

бизнис менаџмент на хотели; бизнис 

пребарување; изводи од сметки (изработка 

на изводи од сметки); изнајмување автомати 

[за цигари или пијалаци]; информации 



 

 

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

 

30 Април 2017 
 

Гласник Бр. 2/2017  

(бизнис информации); испитување (бизнис 

испитување); книговодство; компјутерски бази 

на податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерски бази на податоци 

(собирање информации во компјутерски бази 

на податоци); компјутерско рекламирање 

преку интернет; пребарување (бизнис 

пребарување); пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

раководење со датотеки (компјутеризирано 

раководење со датотеки); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; советување 

на потрошувачите (комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачите) [советувалиште за 

потрошувачи] и фактурирање  

кл. 37  анализирање (финансиско 

анализирање); информации (осигурителни 

информации); информации (финансиски 

информации); информации за поправки; 

компјутерски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); одржување и поправање каси и 

финансиски информации  

кл. 38  изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; информации 

од областа на телекомуникациите; 

компјутерски терминали (комуникација со 

помош на компјутерски терминали); 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; обезбедување кориснички 

пристап на глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа и пренесување слики; 

пораки со помош на компјутери; пристап на 

глобална компјутерска мрежа (изнајмување 

време за пристап на глобална компјутерска 

мрежа и телекомуникации (информации од 

областа на телекомуникациите)  

кл. 42  анализа на компјутерски системи; 

заштита на компјутери од вируси (услуги за 

заштита на компјутери од вируси); 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; изнајмување 

компјутерски програми; изработка на 

компјутерски програми; инсталирање 

компјутерски програми; компјутери 

(изнајмување компјутери); компјутерски 

програми (изнајмување компјутерски 

програми); компјутерски програми (изработка 

на компјутерски програми); компјутерски 

програми (инсталирање компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(одржување компјутерски програми); 

компјутерски програми (осовременување на 

компјутерските програми); компјутерски 

програми (советување за компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(умножување компјутерски програми); 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски хардвер 

(советување на полето на компјутерски 

хардвер); компјутерско програмирање; 

метеоролошки информации; одржување 

компјутерски програми; програми 

(осовременување на компјутерските 

програми); програмирање компјутерски 

системи; размена на компјутерски програми и 

податоци [конверзија која не е физичка]; 

сервери (изнајмување веб [интернет] 

сервери); советување за компјутерски 

програми; советување на полето на 

компјутерски хардвер; умножување 

компјутерски програми и услуги за заштита на 

компјутери од вируси  

 

(210) TM  2016/1044 (220) 01/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство, промет и 

услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 
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ул. Орце Николов бр. 133/Д3, 1000, Скопје, 

MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црна, црвена и бела 

(531) 27.05.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  авионски и бродски дневници 

[инструменти за мерење]; каси (регистар-

каси); компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски програми [софтвер 

што може да се симнува од интернет]; 

компјутерски програми за играње; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтвер, снимен; монитори 

[компјутерски програми]; програми 

(компјутерски оперативни програми) снимени; 

програми (компјутерски програми за играње); 

програми (компјутерски програми) [софтвер 

штоможе да се симнува од интернет]; пумпи 

за точење гориво за бензински станици; 

регистар-каси; софтвер (компјутерски 

софтвер), снимен и уреди за сметководство  

кл. 35  автомати (изнајмување автомати); 

аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; 

бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис 

информации; бизнис испитување; бизнис 

истражување; бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање); 

бизнис менаџмент на хотели; бизнис 

пребарување; изводи од сметки (изработка 

на изводи од сметки); изнајмување автомати 

[за цигари или пијалаци]; информации 

(бизнис информации); испитување (бизнис 

испитување); книговодство; компјутерски бази 

на податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерски бази на податоци 

(собирање информации во компјутерски бази 

на податоци); компјутерско рекламирање 

преку интернет; пребарување (бизнис 

пребарување); пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

раководење со датотеки (компјутеризирано 

раководење со датотеки); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; советување 

на потрошувачите (комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачите) [советувалиште за 

потрошувачи] и фактурирање  

кл. 37  анализирање (финансиско 

анализирање); информации (осигурителни 

информации); информации (финансиски 

информации); информации за поправки; 

компјутерски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); одржување и поправање каси и 

финансиски информации  

кл. 38  изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; информации 

од областа на телекомуникациите; 

компјутерски терминали (комуникација со 

помош на компјутерски терминали); 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; обезбедување кориснички 

пристап на глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа и пренесување слики; 

пораки со помош на компјутери; пристап на 

глобална компјутерска мрежа (изнајмување 

време за пристап на глобална компјутерска 

мрежа и телекомуникации (информации од 

областа на телекомуникациите)  

кл. 42  анализа на компјутерски системи; 

заштита на компјутери од вируси (услуги за 

заштита на компјутери од вируси); 

изнајмување веб [интернет] сервери; 
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изнајмување компјутери; изнајмување 

компјутерски програми; изработка на 

компјутерски програми; инсталирање 

компјутерски програми; компјутери 

(изнајмување компјутери); компјутерски 

програми (изнајмување компјутерски 

програми); компјутерски програми (изработка 

на компјутерски програми); компјутерски 

програми (инсталирање компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(одржување компјутерски програми); 

компјутерски програми (осовременување на 

компјутерските програми); компјутерски 

програми (советување за компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(умножување компјутерски програми); 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски хардвер 

(советување на полето на компјутерски 

хардвер); компјутерско програмирање; 

метеоролошки информации; одржување 

компјутерски програми; програми 

(осовременување на компјутерските 

програми); програмирање компјутерски 

системи; размена на компјутерски програми и 

податоци [конверзија која не е физичка]; 

сервери (изнајмување веб [интернет] 

сервери); советување за компјутерски 

програми; советување на полето на 

компјутерски хардвер; умножување 

компјутерски програми и услуги за заштита на 

компјутери од вируси  

 

(210) TM  2016/1050 (220) 02/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Wm. WRIGLEY Jr. Company 

1132 West Blackhawk Street, Chicago, 

Illinois 60642, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

TRUTH OR DARE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  слатки (слаткарски производи), гума за 

џвакање, гума за џвакање од која се прават 

балончиња, слатки (бонбони), пеперминт 

бонбони, бонбони кои содржат 

ароматизирана течност и таблетки за 

лижење  

 

(210) TM  2016/1051 (220) 02/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Wm. WRIGLEY Jr. Company 

1132 West Blackhawk Street, Chicago, 

Illinois 60642, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

LIFE HAPPENS IN 5 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  слатки (слаткарски производи), гума за 

џвакање, гума за џвакање од која се прават 

балончиња, слатки (бонбони), пеперминт 

бонбони, бонбони кои содржат 

ароматизирана течност и таблетки за 

лижење  

 

(210) TM  2016/1052 (220) 03/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(300) 3173609  08/07/2016  UK 

(731) Amouage SAOC 

PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

BRACKEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија; парфеми; 

мириси; етерични масла; козметика; лосиони 
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за коса; препарати за нега на косата и 

кожата; креми и лосиони за телото и лицето; 

пудра; препарати за употреба при бањање и 

туширање; деодоранси  

 

(210) TM  2016/1053 (220) 03/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(300) 87116555  26/07/2016  US 

(731) Biogen Hemophilia Inc. (Delaware 

corporation) 

250 Binney Street Cambridge, Massachusetts 

02142, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

BIOVERATIV 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  услуги за развој на фармацевтски 

лекови  

 

(210) TM  2016/1054 (220) 03/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Amgen Inc. (a Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TRUECLICK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  инјектори за медицинска намена, со 

исклучок на инјектори за производи на база 

на хормон за раст  

 

(210) TM  2016/1055 (220) 03/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

NEULAND 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун, за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

крекет цигари; тутун во прав; замени за тутун 

(кои не се користат во медицински цели); 

електронски цигари; производи од тутун за 

загревање; електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори од 

течен никотин за електронски цигари; артикли 

за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, 

филтери за цигари, конзервиза тутун, кутии 

за цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки, 

кибрити  

кл. 41  образование; обезбедување на обука; 

забава; спортски и културни активности  

 

(210) TM  2016/1056 (220) 04/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Марија КАРАЕВА 

ул. Сремски Фронт бр. 9/19 , Штип, MK 

(740) Билјана Панова Видески, адвокат  

ул. Мирче Оровчанец бр. 25/1-2, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) темно зелена, светло зелена, црвена, 

жолта, портокалова, розева, светло сина и 

темно сина 

(531) 03.07.16;05.05.20;27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во другите класи); 

печатарски букви; клишиња  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2016/1057 (220) 04/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Марија КАРАЕВА 

ул. Сремски Фронт бр. 9/19 , Штип, MK 

(740) Билјана Панова Видески, адвокат  

ул. Мирче Оровчанец бр. 25/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно зелена, светло зелена, црвена, 

жолта, портокалова, розева, светло сина и 

темно сина 

(531) 03.07.16;05.05.20;27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во другите класи); 

печатарски букви; клишиња  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2016/1058 (220) 07/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство трговија и 

услуги ЛАРС ТРЕЈД ДОО ШТИП 

ул. Гоце Делчев бр. 34, 2000, Штип, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно кафена, светло кафена, окер, 

жолта, бела, црна 

(531) 02.01.25;04.02.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  панталони, кошули, палта, елеци, 

јакни, маици  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на панталони, кошули, палта, елеци, 

јакни, маици  
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(210) TM  2016/1059 (220) 07/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) ДТУ МАРИЛИ ДООЕЛ Скопје 

ул. Хо Ши Мин бр. 327б, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, сина и бела 

(531) 24.09.02;24.09.14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работите; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образование; обезбедување тренинг; 

забава; спортски и културни активности  

кл. 42  научни и индустриски истражувања, 

разни анкети, маркетинг, издавачка дејност, 

маркетиншка презентација на фирми од РМ 

во издавачки проекти во електронски облик; 

организирање на маркетиншки презентации; 

аудио-визуелен маркетинг, рекламни 

презентации во печатена форма и билборди 

како и организирање на дебати  

 

(210) TM  2016/1060 (220) 07/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје 

ул. Лазар Личеноски бб, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 24.01.10;24.01.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

кл. 14  благородни метали и нивните легури и 

производите изработени од нив или 

преслечени со нив, кои не се опфатени со 

другите класи, накит, бижутерија, скапоцени 

камења, часовници и хронометриски 

инструменти  

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење .  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, животни (живи), 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни, пивски 

слад  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 
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овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности.  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и 

општествени услуги што ги даваат трети лица 

за задоволување на потребите на 

поединците  

 

(210) TM  2016/1061 (220) 07/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) ФИТОФАРМ 

ул. Качанички пат бр.156, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

LEA F 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средстава за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и нагризување, 

сапуни, парфимерија, етерични масла, 

козметички производи, лосиони за коса, 

препарати за нега на забите  

 

(210) TM  2016/1062 (220) 07/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Контекст Образование ДООЕЛ  

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 28-

16, 1000, Скопје, MK 

(740) Даниела Медарска Тасевска  

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 28-16, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела и црвена 

(531) 01.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2016/1063 (220) 08/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(300)  

(731) КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ 

ул. Андреја Стојановиќ бр.9, Тетово, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

tazopenil 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  Фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 
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медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во медицината и 

ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и животните; фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби, забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди. 

 

  

 

(210) TM  2016/1064 (220) 08/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство, промет и 

услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

ул. Орце Николов бр. 133/Д, Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

Акцент 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  авионски и бродски дневници 

[инструменти за мерење]; каси (регистар-

каси); компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски програми [софтвер 

што може да се симнува од интернет]; 

компјутерски програми за играње; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтвер, снимен; монитори 

[компјутерски програми]; програми 

(компјутерски оперативни програми) снимени; 

програми (компјутерски програми за играње); 

програми (компјутерски програми) [софтвер 

штоможе да се симнува од интернет]; пумпи 

за точење гориво за бензински станици; 

регистар-каси; софтвер (компјутерски 

софтвер), снимен и уреди за сметководство  

кл. 35  автомати (изнајмување автомати); 

аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; 

бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис 

информации; бизнис испитување; бизнис 

истражување; бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање); 

бизнис менацмент на хотели; бизнис 

пребарување; изводи од сметки (изработка 

на изводи од сметки); изнајмување автомати 

[за цигари или пијалаци]; информации 

(бизнис информации); испитување (бизнис 

испитување); книговодство; компјутерски бази 

на податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерски бази на податоци 

(собирање информации во компјутерски бази 

на податоци); компјутерско рекламирање 

преку интернет; пребарување (бизнис 

пребарување); пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

раководење со датотеки (компјутеризирано 

раководење со датотеки); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; советување 

на потрошувачите (комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачите) [советувалиште за 

потрошувачи] и фактурирање  

кл. 37  анализирање (финансиско 

анализирање); информации (осигурителни 

информации); информации (финансиски 

информации); информации за поправки; 

компјутерски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); одржување и поправање каси и 

финансиски информации  

кл. 38  изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; информации 

од областа на телекомуникациите; 

компјутерски терминали (комуникација со 

помош на компјутерски терминали); 

комуникација со помош на компјутерски 
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терминали; обезбедување кориснички 

пристап на глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа и пренесување слики; 

пораки со помош на компјутери; пристап на 

глобална компјутерска мрежа (изнајмување 

време за пристап на глобална компјутерска 

мрежа и телекомуникации (информации од 

областа на телекомуникациите)  

кл. 42  анализа на компјутерски системи; 

заштита на компјутери од вируси (услуги за 

заштита на компјутери од вируси); 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; изнајмување 

компјутерски програми; изработка на 

компјутерски програми; инсталирање 

компјутерски програми; компјутери 

(изнајмување компјутери); компјутерски 

програми (изнајмување компјутерски 

програми); компјутерски програми (изработка 

на компјутерски програми); компјутерски 

програми (инсталирање компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(одржување компјутерски програми); 

компјутерски програми (осовременување на 

компјутерските програми); компјутерски 

програми (советување за компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(умножување компјутерски програми); 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски хардвер 

(советување на полето на компјутерски 

хардвер); компјутерско програмирање; 

метеоролошки информации; одржување 

компјутерски програми; програми 

(осовременување на компјутерските 

програми); програмирање компјутерски 

системи; размена на компјутерски програми и 

податоци [конверзија која не е физичка]; 

сервери (изнајмување веб [интернет] 

сервери); советување за компјутерски 

програми; советување на полето на 

компјутерски хардвер; умножување 

компјутерски програми и услуги за заштита на 

компјутери од вируси  

 

(210) TM  2016/1065 (220) 08/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство, промет и 

услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

ул. Орце Николов бр. 133/Д, Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

Синерџи 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  авионски и бродски дневници 

[инструменти за мерење]; каси (регистар-

каси); компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски програми [софтвер 

што може да се симнува од интернет]; 

компјутерски програми за играње; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтвер, снимен; монитори 

[компјутерски програми]; програми 

(компјутерски оперативни програми) снимени; 

програми (компјутерски програми за играње); 

програми (компјутерски програми) [софтвер 

штоможе да се симнува од интернет]; пумпи 

за точење гориво за бензински станици; 

регистар-каси; софтвер (компјутерски 

софтвер), снимен и уреди за сметководство  

кл. 35  автомати (изнајмување автомати); 

аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; 

бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис 

информации; бизнис испитување; бизнис 

истражување; бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање); 

бизнис менацмент на хотели; бизнис 
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пребарување; изводи од сметки (изработка 

на изводи од сметки); изнајмување автомати 

[за цигари или пијалаци]; информации 

(бизнис информации); испитување (бизнис 

испитување); книговодство; компјутерски бази 

на податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерски бази на податоци 

(собирање информации во компјутерски бази 

на податоци); компјутерско рекламирање 

преку интернет; пребарување (бизнис 

пребарување); пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

раководење со датотеки (компјутеризирано 

раководење со датотеки); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; советување 

на потрошувачите (комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачите) [советувалиште за 

потрошувачи] и фактурирање  

кл. 37  анализирање (финансиско 

анализирање); информации (осигурителни 

информации); информации (финансиски 

информации); информации за поправки; 

компјутерски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); одржување и поправање каси и 

финансиски информации  

кл. 38  изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; информации 

од областа на телекомуникациите; 

компјутерски терминали (комуникација со 

помош на компјутерски терминали); 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; обезбедување кориснички 

пристап на глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа и пренесување слики; 

пораки со помош на компјутери; пристап на 

глобална компјутерска мрежа (изнајмување 

време за пристап на глобална компјутерска 

мрежа и телекомуникации (информации од 

областа на телекомуникациите)  

кл. 42  анализа на компјутерски системи; 

заштита на компјутери од вируси (услуги за 

заштита на компјутери од вируси); 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; изнајмување 

компјутерски програми; изработка на 

компјутерски програми; инсталирање 

компјутерски програми; компјутери 

(изнајмување компјутери); компјутерски 

програми (изнајмување компјутерски 

програми); компјутерски програми (изработка 

на компјутерски програми); компјутерски 

програми (инсталирање компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(одржување компјутерски програми); 

компјутерски програми (осовременување на 

компјутерските програми); компјутерски 

програми (советување за компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(умножување компјутерски програми); 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски хардвер 

(советување на полето на компјутерски 

хардвер); компјутерско програмирање; 

метеоролошки информации; одржување 

компјутерски програми; програми 

(осовременување на компјутерските 

програми); програмирање компјутерски 

системи; размена на компјутерски програми и 

податоци [конверзија која не е физичка]; 

сервери (изнајмување веб [интернет] 

сервери); советување за компјутерски 

програми; советување на полето на 

компјутерски хардвер; умножување 

компјутерски програми и услуги за заштита на 

компјутери од вируси  

 

(210) TM  2016/1067 (220) 08/11/2016 

(442) 30/04/2017 
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(731) Друштво за трговија и услуги КУПИ 

ОД ДОМА ДОО увоз-извоз Скопје 

ул. Киро Крстевски - Платник број 8, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Тошиќ и Јефтиќ  

ул. Вељко Влаховиќ бр. 1-2/17, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, зелена, сива 

(531) 03.07.17;18.01.19;24.17.25;27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, управување со работи, 

промовирање на продажба за трети лица  

 

(210) TM  2016/1068 (220) 09/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство и промет 

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

СКАРБИН 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати диететски 

супстанции што се користат во медицината  

 

(210) TM  2016/1069 (220) 09/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство и промет 

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

SCARBIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати диететски 

супстанции што се користат во медицината  

 

(210) TM  2016/1072 (220) 09/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство и промет 

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

КАРФЕН 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати диететски 

супстанции што се користат во медицината  

 

(210) TM  2016/1073 (220) 09/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство и промет 

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

CAREFEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати диететски 

супстанции што се користат во медицината  

 

(210) TM  2016/1074 (220) 09/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство и промет 

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

ПРОБЕКС 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати диететски 

супстанции што се користат во медицината  

 

(210) TM  2016/1075 (220) 09/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство и промет 

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

PROBEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати диететски 

супстанции што се користат во медицината  

 

(210) TM  2016/1076 (220) 09/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за промет и услуги АКТТЕЛ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. 11 Октомври бр. 24/704, Скопје, MK 

(540)  

 

АКТТЕЛ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  Автомати (изнајмување автомати) 

Агенции за вработување 

Агенции за рекламирање 

Агенции за увоз и извоз 

Административна обработка на нарачките за 

купување 

Администрација (комерцијална 

администрација) за издавање лиценци за 

стоки и услуги за други лица 

Ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци 

Ажурирање на рекламниот материјал 

Анализа на цените 

Ангажирање манекени за рекламирање или 

промовирање на производи 

Ангажирање надворешни фирми за 

административно управување со компании 

Аукционерство 

Аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси] 

Барање спонзорства 

Бизнис информации 

Бизнис испитување 

Бизнис истражување 

Бизнис консултирање (професионално 

бизнис консултирање) 

Бизнис менаџмент кај уметничките професии 

Бизнис менаџмент на хотели 

Бизнис (помош во водењето бизнис) 

Бизнис пребарување 

Бизнис проценки 

Бизниси (услуги за преместување на 

бизнисите) 

Вработување персонал 

Дактилографски услуги 

Деловно управување за независни вршители 

на услуги 

Деловно управување на спортисти 

Деловно управување со програми за 

рефундирање за други 

Дизaјнирање рекламен материјал 

Директно рекламирање преку пошта 

Дистрибуција на примероци 

Договарање претплата на весници за трети 

лица 

Договарање претплати за телекомуникациски 

услуги за трети лица 

Економско прогнозирање 

Експерти за ефикасност 

Изводи од сметки (изработка на изводи од 

сметки) 

Издавање лиценци за стоки и услуги за други 

лица (комерцијална администрација за 

издавање лиценци за стоки и услуги за други 

лица) 

Изложби (организирање изложби) за 

комерцијални или рекламни цели 

Изнајмување автомати [за цигари или 
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пијалаци] 

Изнајмување билборди [паноа за 

рекламирање] 

Изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите 

Изнајмување канцелариски машини и опрема 

Изнајмување машини за фотокопирање 

Изнајмување рекламен материјал 

Изнајмување рекламен простор 

Изнајмување штандови за продажба 

Изработка на изводи од сметки 

Индустриско управување (помош за 

комерцијално или индустриско управување) 

Информативни агенции (комерцијално- 

информативни агенции) 

Информации (бизнис информации) 

Испитување (бизнис испитување) 

Испитување на јавното мислење 

Истражување (бизнис истражување) 

Канцелариски машини и опрема 

(изнајмување канцелариски машини и 

опрема) 

Книговодство 

Комерцијална администрација за издавање 

лиценци за стоки и услуги за други лица 

Комерцијални информации и советување на 

потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи] 

Комерцијално или индустриско управување 

(помош за комерцијално и индустриско 

управување) 

Комерцијално-информативни агенции 

Компјутерски бази на податоци (собирање 

информации во компјутерски бази на 

податоци) 

Компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци) 

Компјутерско рекламирање преку интернет 

Комуникациски медиуми (презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми), за 

малопродажба 

Консултации за раководење со персонал 

Лепење плакати 

Малопродажба и големопродажба на 

фармацевтски, ветеринарни и хигиенски 

препарати и медицински материјал 

Малопродажба (презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за малопродажба) 

Маркетинг 

Маркетинг истражување 

Маркетинг студии 

Надворешно рекламирање 

Нарачки за купување (административна 

обработка на нарачките за купување) 

Обезбедување деловни информации преку 

веб-страница 

Обезбедување комерцијални и деловни 

контакт-информации 

Обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги 

Обработка (административна обработка на 

нарачките за купување) 

Обработка на текстови 

Објавување рекламни текстови 

Огласување со плаќање по клик 

Одговор (телефонски одговор) за 

претплатниците што не се достапни 

Односи со јавноста 

Оптимизација за пребарувачи 

Оптимизација на сообраќајот на интернет-

страници 

Организирање изложби за комерцијални или 

рекламни цели 

Организирање модни ревии за промотивни 

цели 

Организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели 

Персонал (вработување персонал) 

Пишување лични биографии за други 

Пишување рекламни текстови 

Подготвување платни списоци 

Подготовување даночни уплати 

Помош во водењето бизнис 

Помош за комерцијално или индустриско 

управување 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   269 | С т р а н а  

 

30 Април 2017 Гласник Бр. 2/2017  

Потрошувачи (комерцијални информации и 

советување на потрошувачи) [советувалиште 

за потрошувачи] 

Пребарување (бизнис пребарување) 

Пребарување податоци во компјутерски 

датотеки за трети лица 

Преговарање и склучување трговски 

трансакции за трети лица 

Презентација на стоки преку комуникациски 

медиуми, за малопродажба 

Преписи 

Претплата на весници (договарање 

претплата на весници) за трети лица 

Претплати (договарање претплати) за 

телекомуникациски услуги за трети лица 

Претставување на производите 

Примероци (дистрибуција на примероци) 

Прогнозирање (економско прогнозирање) 

Производство на рекламни филмови 

Промовирање на продажбата за трети лица 

Професионално бизнис консултирање 

Проценки (бизнис проценки) 

Психолошко тестирање за селекција на 

персонал 

Радио реклами 

Раководење со датотеки (компјутеризирано 

раководење со датотеки) 

Раководење со персонал (консултации за 

раководење со персонал) 

Раководење (советодавни услуги за бизнис 

раководење) 

Ревизија 

Рекламен материјал (ажурирање на 

рекламниот материјалј) 

Рекламен материјал (изнајмување рекламен 

материјал) 

Рекламен простор (изнајмување рекламен 

простор) 

Рекламирање 

Рекламирање [огласување] 

Рекламирање преку пошта 

Рекламирање преку радио 

Рекламни огласи (ширење на рекламните 

огласи) 

Рекламни текстови (објавување рекламни 

текстови) 

Рекламни текстови (пишување рекламни 

текстови) 

Секретарски услуги 

Систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци 

Служби за споредување на цените 

Собирање информации во компјутерските 

бази на податоци 

Собирање статистички податоци 

Советување за бизнис работење и 

организација 

Советување за бизнис работење 

Советување за организирање на работењето 

Советување на потрошувачите (комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачите) [советувалиште за 

потрошувачи] 

Статистички податоци (собирање статистички 

податоци) 

Стенографски услуги 

Текстови (обработка на текстови) 

Текстови (пишување рекламни текстови) 

Телевизиско рекламирање 

Умножување документи 

Уредување излози 

Услуги за дизајн на страници, за рекламни 

цели 

Услуги за набавки за трети лица [купување 

производи и услуги за други фирми] 

Услуги за посредување во трговија 

Услуги за пријавување данок 

Услуги за следење на печатените вести 

Услуги за телемаркетинг 

Услуги за управување со деловни проекти за 

градежни проекти 

Фактурирање 

Фотокопирање 

Јавно мислење (испитување на јавното 

мислење)  

кл. 36  Агенции за наплаќање долгови 
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Агенции за недвижности 

Агенции за станови 

Агенциии за кредити 

Анализирање (финансиско анализирање) 

Антиквитети (проценување антиквитети) 

Банкарски служби за дебитни картички 

Банкарски трансакции од дома 

Банкарство 

Брокерство 

Верификација на чекови 

Вредносни купони (издавање вредносни 

купони) 

Гаранции 

Давање заеми врз основа на хипотеки 

Депонирање скапоцености 

Доверителство 

Заеднички фондови 

Заеми 

Здравствено осигурување 

Известување за цени на хартии од вредност 

Издавање вредносни купони 

Издавање кредитни картички 

Издавање патнички чекови 

Изнајмување канцеларии [недвижности] 

Изнајмување станови 

Инвестирање средства 

Инвестиции (капитални инвестиции) 

Инвестициони фондови 

Информации (осигурителни информации) 

Информации (финансиски информации) 

Капитални инвестиции 

Кирија (наплаќање кирија) 

Кредити со отплата на рати 

Кредитирање со заложно обезбедување 

Кредитни картички (издавање кредитни 

картички) 

Купување на кредит 

Лизинг на недвижности 

Лизинг на фарми 

Накит (проценување накит) 

Наплаќање кирија 

Наплаќање (организирање наплаќање) 

Недвижен имот (проценување недвижен 

имот) 

Недвижности (агенции за недвижности) 

Недвижности (лизинг на недвижности) 

Нумизматичка проценка 

Обезбедување финансиски информации 

преку интернет 

Организирање на финансирањето за 

градежни проекти 

Организирање наплаќање 

Осигурителни информации 

Осигурување 

Осигурување на живот 

Осигурување од несреќи 

Осигурување од пожар 

Осигурување (советување во врска со 

осигурување) 

Пари (разменување пари) 

Патнички чекови (издавање патнички чекови) 

Позајмување врз основа на залог 

Поморско осигурување 

Порамнување, финансиско 

Посредници за недвижности 

Посредување за акции и обврзници 

Посредување за хартии од вредност 

Посредување при осигурување 

Поштенски марки (проценување поштенски 

марки) 

Пренесување средства (електронско 

пренесување средства) 

Прибирање добротворни средства 

Проценка за надоместок на штета 

[финансиска проценка] 

Проценка (нумизматичка проценка) 

Проценки (финансиски проценки) 

[осигурување, банкарство, недвижнини] 

Проценување антиквитети 

Проценување накит 

Проценување недвижен имот 

Проценување поштенски марки 

Проценување уметнички дела 

Проценување (фискално проценување) 

Разменување пари 

Скапоцености (депонирање скапоцености) 
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Служби за кредитни картички 

Советување во врска со осигурување 

Советување во врска со финансии 

Спонзорирање (финансиско спонзорирање) 

Станови (изнајмување станови) 

Статистички услуги 

Трговија за акции и обврзници 

Уметнички дела (проценување уметнички 

дела) 

Управување со емисии на јаглерод 

Управување со недвижни имоти 

Управување со станбени згради 

Управување (финансиско управување) 

Услуги за берзанско посредување 

Услуги за ликвидирање претпријатија, 

финансиски работи 

Услуги за плаќање пензија 

Услуги за советување во врска со 

задолжување 

Услуги на фондови за помош за позајмување 

Услуги поврзани со индивидуални сефови во 

банки 

Факторинг [администрирање на 

побарувачката на една организација со 

посредство на надворешен орган] 

Финансии (советување во врска со финансии) 

Финансиска процена на волна 

Финансиска процена на несечени дрва 

Финансиски информации 

Финансиски проценки [осигурување, 

банкарство, недвижнини] 

Финансиски услуги 

Финансиско спонзорирање 

Финансиско управување 

Финансиско управување со исплатата на 

надомести за други 

Фискално проценување 

Царина 

Централни банкарски одделенија за 

срамнување клириншки сметки 

Чекови (верификација на чекови) 

Штедилници  

кл. 45  Авторски права (менаџмент со 

авторски права) 

Агенции за арбитража 

Агенции за консултирање за интелектуална 

сопственост 

Агенции за посвојување 

Безбедност (проверување фабрики заради 

безбедност) 

Безбедност (советување за безбедност) 

Биографии (истражување на лични 

биографии) 

Брави (отворање безбедносни брави) 

Брачни агенции 

Враќање изгубени работи 

Гаснење пожари 

Генеалошки истражувања 

Детективски агенции 

Домени (регистрација на домени) [правни 

услуги] 

Издавање лиценци за интелектуална 

сопственост 

Издавање лиценци за компјутерски програми 

[правни услуги] 

Изнајмување вечерни фустани 

Изнајмување облека 

Изнајмување противпожарни аларми 

Изнајмување противпожарни апарати 

Изнајмување сефови 

Интелектуална сопственост (издавање 

лиценци за интелектуална сопственост) 

Истражување на лични биографии 

Исчезнати лица (потраги по исчезнати лица) 

Компјутерски програми (издавање лиценци за 

компјутерски програми) [правни услуги] 

Консултирање (агенции за консултирање за 

интелектуална сопственост) 

Кремирање 

Лични телохранители 

Медијација 

Менаџмент со авторски права 

Надгледување куќи 

Надгледување на аларми против крадци и 

безбедносни аларми 

Наоѓање украдени предмети 
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Ноќни стражи 

Организирање погреби 

Организирање религиозни средби 

Отворање безбедносни брави 

Планирање и организирање венчавки 

Погреби 

Потраги по исчезнати лица 

Правење хороскопи 

Правно истражување 

Правно управување со дозволи 

Придружување 

Проверка на багаж заради сигурност 

Проверување фабрики од безбедносни 

причини 

Противпожарни аларми (изнајмување 

противпожарни аларми) 

Противпожарни апарати (изнајмување 

противпожарни апарати) 

Регистрација на домени [правни услуги] 

Советување за безбедност 

Стражи 

Стражи (ноќни стражи) 

Телохранители (лични телохранители) 

Услуги за балсамирање 

Услуги за изработка на правни документи 

Услуги за мирно решавање спорови 

Услуги за надгледување на правата од 

интелектуална сопственост 

Услуги за онлајн социјални мрежи 

Услуги за посредување при наоѓање партнер 

Услуги за пуштање гулаби за посебни 

настани 

Услуги при водење судски процеси 

Чување деца 

Чување домашни миленичиња  

 

(210) TM  2016/1077 (220) 10/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Сетек Се од Техника ДООЕЛ 

ул. Франклин Рузвелт бр. 21, Скопје, MK 

(740) Виолета Колевска Сетек Се од Техника  

ул. Франклин Рузвелт бр. 21, Скопје 

(540)  

 
(531) 02.09.04;27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мобилни телефони, телефони, 

телевизори, климатизери, апарати и 

инструменти, опрема за обработка на 

податоци и компјутери  

кл. 11  шпорети, фрижидери, бојлери   

кл. 21  апарати за домаќинство и кујнски 

прибор   

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

на компјутери, ТВ, клими и бела техника   

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2016/1079 (220) 10/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ 

ул. Андреја Стојановиќ бр.9, Тетово, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

Efridol 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  Фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во медицината и 

ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и животните; фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби, забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди. 
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(210) TM  2016/1081 (220) 10/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за консалтинг, 

производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK 

(540)  

 

Burning Sky 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален 

систем за позиционирање [GPS] апарат; 

компјутерски софтвер, снимен; USB флеш 

дискови; електромагнетни вентили 

[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски 

програми за играње; акумулатори, 

електрични; акумулатори, електрични, за 

возила; кутии за акумулатори; садови за 

акумулатори; компјутерски оперативни 

програми, снимени; акустични [звучни] 

аларми; акустични спојки; акустични цевки; 

аларм (ѕвона за аларм), електрични; цртани 

филмови (анимирани цртани филмови); 

апарати за галванизација; апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

мерење растојанија; монитори [компјутерски 

хардвер]; апарати за сателитска навигација; 

компјутерски програми за играње; 

аудиовизуелни апарати за настава; 

барометри; видео монитори за бебе; 

двогледи; електрични брави; компјутерски 

хардвер (инсталирање, одржување и 

поправање на компјутерски хардвер); 

компјутерски хардвер; копчиња за ѕвона; 

ваги; очила (синџирчиња за очила); високо 

фрекфентни апарати; грамофони; 

фонографски плочи; џебни калкулатори; 

монитори [компјутерски програми]; мембрани 

[фотографија]; чад (детектори за чад); 

апарати за снимање, пренос или 

репородукција на звук или слика; чипови 

(ДНА чипови); автомати за дозирање; 

електрични адаптери; апарати за 

електролиза; епрувети; полначи за батерии; 

акустични [звучни] аларми; количество 

(мерни инструменти за количество); 

калориметри; навлаки за очила; компјутерски 

тастатури; леќи; одела за нуркање; 

педометри; кутии за акумулатори; магнети; 

магнетофони; математички инструмети; 

микроскопи; модеми; огледала [оптика]; 

оптички дискови; очила за сонце; очила за 

спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми 

[оптика]; радија; радиотелефонски прибори; 

реостати; свирчиња за кучиња; сигнални 

ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи; 

дигитални знаци; читачи на бар кодови  

кл. 14  амајлии; бакар (сувенири од бакар); 

белезгии (накит); бисери (накит); вештачки 

дијаманти; ѓердани (накит); жици од 

благородни метали (накит); златни нишки 

(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за 

накит; игли (накит); кутии за накит; накит; 

накит (кутии за накит); монистри за правење 

накит; накит насликан со специјална техника, 

клуазоне (накит); обетки; полускапоцени 

камења; приврзоци (ситни украси или 

синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња 

(накит); слонова коска (накит); сувенири од 

бакар; талисмани (накит); украси (накит); 

украси од сребро; украсни ситници (накит); 

уметнички дела од благородни метали; 

шпинел (скапоцени камења)  

кл. 28  апарати за боди-билдинг; апарати за 

коцкање; апарати за игри за коцкање; 

апарати за исфрлање тениски топки; безбол 

(ракавици за безбол); возила играчки; вреќи 

за удирање; дама(игри); даски за сурфање; 

дрезги (обувки за одење по снег); друштвени 

игри; ѕвончиња за новогодишни елки; игри за 

градење; плишани играчки; појаси 

(планинарски појаси); потполнки (заштитни 

потполнки) (делови од спортскиот одела); 

ракавици (боксерски ракавици); ракавици за 
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безбол; ракавици за голф; ракавици за игри; 

скејтборд; слот машини [апарати га игри] слот 

машини и апарати за игри; скии; скии (восок 

за скии); скии за на вода; стрели за пикадо; 

тениски мрежи; тобогани (предмети за 

играње); штитници за нозе (спортска опрема); 

игри со табли; игри*; јадици за риби; 

калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли; 

кукли; куќички за кукли; летање со змаеви; 

мамец (вештачки мамец за риболов); мамки 

(миризливи мамки за лов или риболов); 

мечиња; појаси за пливање; мрежи за вадење 

на уловена риба за спортски риболовци; 

мрежи за спортови; параглајдери; пливачко 

одело; перничиња за билјардски маси; 

планинарски појаси; сноуборд; хартиени капи 

за забава  

кл. 41  вариетеа; гимнастичка обука; 

дресирање животни; забава; забавни 

паркови; известување за рекреација; казино 

(коцкање) (обезбедување опрема во казино); 

изнајмување тениски игралишта; 

изнајмување спортска опрема со исклучок на 

возила; книги (објавување книги); коцкање 

(играње за пари); лотарии (организирање 

лотарии); ноќни клубови; обезбедување 

услуги за караоке; објавување книги; обука 

(практична обука) (демонстрирање); 

организирање избори на убавици; паркови 

(забавни паркови); стидија (филмски студија); 

продавање билети (забава); разонода 

(забава); телевизиски програми (продукција 

на радио и телевизиски програми); услуги на 

дискотеки; услуги на здравствени клубови; 

услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн 

од една информатичка мрежа; услуги на 

кампови за летување (забава); услуги на 

клубови (забава и образование); услуги на 

компонирање музика; спроведување на 

фитнес часови; спроведување на 

организирани тури; услуги на оркестри; 

филмови на видео ленти (производство на 

филмови на видео ленти); услуги на личен 

тренер [фитнес тренинг]  

 

(210) TM  2016/1082 (220) 10/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Colgate - Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 

SHOCKWAVE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби и течност за испирање на 

усна шуплина  

 

(210) TM  2016/1083 (220) 10/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Colgate - Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела, зелена, сива 

(531) 01.01.12;26.11.02;26.11.13;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби и течност за испирање на 

усна шуплина  

 

(210) TM  2016/1084 (220) 10/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Colgate - Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US 
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(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

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

(531) 01.15.03;26.04.13;27.05.17;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби и течност за испирање на 

усна шуплина  

 

(210) TM  2016/1086 (220) 10/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) ХД-ЕНИКС ДООЕЛ увоз-извоз 

Куманово 

ул. Титово Митровачка бр. 25, 1300, 

Куманово, MK 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(591) бела, црна, црвена 

(531) 24.17.02;27.05.04;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  тонери (боја) и кертриџи за печатарски 

и фотокопирани уреди; печатарска боја  

кл. 9  фотокопири и делови за нив вклучени 

во класа 9  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

тонери (боја) за печатарски и фотокопирани 

уреди; печатарска боја; фотокопири и делови 

за нив вклучени во класа 9; услуги на 

продажба на големо врзани за тонери (боја) 

за печатарскии фотокопирани уреди; 

печатарска боја; фотокопири и делови за нив 

вклучени во класа 9  

 

(210) TM  2016/1087 (220) 11/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Огнен Узуновски 

ул. 11 Октомври бр. 16-35, Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црна, црвена 

(531) 26.01.17;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за емитување звук; апарати за 

забава приспособени за употреба со 

надворешен екран или монитор; апарати за 

репродукција на звук; апарати за снимање на 

звук; високотонци за звучници; грамофони; 

грамофонски игли; дискови (компакт 

дискови); дискови за снимање на звук; звук 

(ленти за снимање звук); звучници; компакт 

диск плеери; кутии за звучници; ленти за 

снимање звук; микрофони; плеери (ДВД 

плеери); радија; апарати за снимање; пренос 

и репродукција на звук  

кл. 16  печатени материјали; плакати; постери  

кл. 41  забава; планирање забави; 

известување за забави; музички групи; 

музичка продукција; забавни манифестации; 

културни настани; ноќни клубови; услуги на 

дискотеки; услуги на естрадни уметници 

(забавувачи); услуги на клубови (забава); 

организирање и водење концерти; 

обезбедување на услуги за караоке; 

продавање билети (забава); разонода 

(забава); услуги на компонирање музика; 

звучни записи; изнајмување звучни записи; 

издавање на звучни записи - албуми на 

артисти и ди џеи; ди џеи; музичари; пејачи  

 

(210) TM  2016/1088 (220) 11/11/2016 

(442) 30/04/2017 
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(731) Огнен Узуновски 

ул. 11 Октомври бр. 16-35, Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

СЕКТОР 909 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за емитување звук; апарати за 

забава приспособени за употреба со 

надворешен екран или монитор; апарати за 

репродукција на звук; апарати за снимање на 

звук; високотонци за звучници; грамофони; 

грамофонски игли; дискови (компакт 

дискови); дискови за снимање на звук; звук 

(ленти за снимање звук); звучници; компакт 

диск плеери; кутии за звучници; ленти за 

снимање звук; микрофони; плеери (ДВД 

плеери); радија; апарати за снимање; пренос 

и репродукција на звук  

кл. 16  печатени материјали; плакати; постери  

кл. 41  забава; планирање забави; 

известување за забави; музички групи; 

музичка продукција; забавни манифестации; 

културни настани; ноќни клубови; услуги на 

дискотеки; услуги на естрадни уметници 

(забавувачи); услуги на клубови (забава); 

организирање и водење концерти; 

обезбедување на услуги за караоке; 

продавање билети (забава); разонода 

(забава); услуги на компонирање музика; 

звучни записи; изнајмување звучни записи; 

издавање на звучни записи - албуми на 

артисти и ди џеи; ди џеи; музичари; пејачи  

 

(210) TM  2016/1089 (220) 11/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

проиводи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.44, 

Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат  

ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 

Y.O.L.O. 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење   

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(210) TM  2016/1090 (220) 11/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

проиводи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.44, 

Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат  

ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 

YOLO 

(551) индивидуална 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење   

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(210) TM  2016/1091 (220) 17/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

проиводи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.44, 

Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат  

ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 

You Only Live Once 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење   

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(210) TM  2016/1093 (220) 10/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Соколовиќ Будимир 

ул. Димитар Влахов бр. 34-1, Охрид, MK 

(540)  

 
(591) темно кафена, златна 

(531) 01.01.05;26.05.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 35  компјутерско рекламирање преку 

интернет  

кл. 43  привремено сместување 

(резервирање за привремено сместување)  

 

(210) TM  2016/1094 (220) 10/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Соколовиќ Будимир 

ул. Димитар Влахов бр. 34-1, Охрид, MK 

(540)  

 
(591) темно кафена, златна 

(531) 01.01.05;26.05.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 35  компјутерско рекламирање преку 

интернет  
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кл. 43  привремено сместување 

(резервирање за привремено сместување)  

 

(210) TM  2016/1095 (220) 14/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Exelixis, Inc. 

10 East Grand Avenue, South San Francisco, 

California, 94080, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

APTIMETYX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за лекување 

на рак, болка, инфекција, воспаление, 

хормонски нарушувања, коскени 

нарушувања, и ментални нарушувања; 

аналгетици; хормони; психотропи; 

антиинфективи; антиинфламатори; анти-

канцер препарати  

 

(210) TM  2016/1096 (220) 14/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Abbott Medical Optics Inc. 

1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, 

California 92705, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

BLINK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  раствори за дезинфекција; контактни 

леќи; раствори за чистење, дезинфекција и 

киснење (чување); раствори за миење и нега 

на очи; вештачки солзи; физиолошки 

раствори; офтамолошки формулации и 

препарати, раствори за подмачкување и 

навлажнување, третман и препарати за нега 

на очи; капки за очи; офтамолошки капки за 

очи; витамини, минерали, масла и 

медицински масла за орална и локална 

употреба; маски за очи за затоплување, 

маски за очи за смирување, козметички маски 

за очи и медицински маски за очи; 

медицински влажни марамчиња; санитетски 

влажни марамчиња; влажни марамчиња за 

очни капаци; влажни марамчиња за лице  

 

(210) TM  2016/1098 (220) 15/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

CITIKOL B 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, препарати за 

очи  

 

(210) TM  2016/1099 (220) 16/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Rowa Pharmaceuticals Limited 

Newtown, Bantry, County Cork, IE 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ    

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

TROPEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати и супстанции; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба  
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(210) TM  2016/1100 (220) 16/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Rowa Pharmaceuticals Limited 

Newtown, Bantry, County Cork, IE 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ    

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

CARBOSAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати и супстанции; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба  

 

(210) TM  2016/1101 (220) 16/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company 

Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 

Wilmington, DE 19805, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

ТРЕНД 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  сурфактанти (површински активни 

материи) за употреба со хербициди, 

фунгициди, инсектициди  

 

(210) TM  2016/1102 (220) 17/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Гранап ГНП дооел Скопје 

ул. Драгиша Мишовиќ бр. 10, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

на прехранбени производи; пиво; минерална 

и сода-вода; безалкохолни и алкохолни 

пијалоци; козметички производи; хигиенски 

производи; парфимерија; облека, помошни 

апарати, садови и средства за домаќинство; 

ангажирање лица за рекламирање или 

промовирање на производи; изнајмување 

рекламен простор; компјутерско 

рекламирање преку интернет; презентација 

на стоки преку комуникациски медиуми за 

малопродажба; објавување рекламни 

текстови печатени и електронски медиуми  

кл. 40  обработка и конзервирање храна и 

пијалоци, замрзнување храна, чадење храна  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци, кафетерија  

 

(210) TM  2016/1103 (220) 17/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за графичка дејност 

трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Рајко Жинзифов бр. 50, Скопје, MK 

 

 

(540)  

 

KAPAFOX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  графички репродукции, графички 

слики и модели, графички цртежи, натписи од 

хартија и картон, огласни табли од хатија и 

картон, печатени материјали, производи од 

картон, слики, фотографии  

 

(210) TM  2016/1104 (220) 17/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за информатичка 

технологија ИНПЛЕЕР ХУБ ДООЕЛ Скопје 
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ул. Васил Ѓоргов бр. 20 А, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ 

Скопје  

ул. Вељко Влаховиќ бр. 1-2/17, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина и сива 

(531) 24.17.25;26.04.18;27.05.09;27.05.24 

 (551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: апарати за 

меѓусебна комуникација, апарати за 

обработка на податоци, апликации за 

компјутерски софтвери, што мошат да се 

преземат, видеорекордери, компјутери, 

компјутерски програми, компјутерски 

софтвер, компјутерски хардвер, 

микропроцесори, програми, софтвер, чипови  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 45  лични и општествени услуги што ги 

даваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединците, компјутерски 

програми (издавање лиценци за компјутерски 

програми)  

 

(210) TM  2016/1105 (220) 17/11/2016 

(442) 30/04/2017 

 (731) НИМЕКС ДОО - Скопје 

ул. Миодраг Илиќ бр. 1Б, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, темно и светло сина, нијанси на 

сина, бела, портокалова 

(531) 02.05.06;27.01.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  гриз  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со гриз  

 

(210) TM  2016/1106 (220) 17/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) НИМЕКС ДОО - Скопје 

ул. Миодраг Илиќ бр. 1Б, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, темно и светло сина, нијанси на 

сина, бела  

(531) 09.01.10;09.03.13;26.05.19;26.11.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 
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печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); муридии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни (живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски 

слад  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со прехранбени проиаводи  

 

(210) TM  2016/1107 (220) 18/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Pavlina Vladimirova Chorbadzhiyska 

Vrabnitza-1 Quarter, bl. 508, 1000, Sofia, BG 

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(540)  

 
(591) виолетова и зелена 

(531) 24.17.02;27.05.04;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  дијагностицирање, испитување и 

медицинска опрема за надзор, дијагностички 

апарати за испитување на бременост  

 

(210) TM  2016/1108 (220) 21/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Гранап ГНП дооел Скопје 

ул. Драгиша Мишовиќ бр. 10, Скопје, MK 

(540)  

 

(591) златна, портокалова, кафена и нијанси 

на кафена 

(531) 25.01.25;25.05.06;27.05.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

на: месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење; кафе, чај, какао, 

шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; 

брашно и производи од жито, леб, производи 

од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, 

сосови (како мирудии); мирудии; пиво; 

минерална и сода вода и други безалкохолни 

пијалоци; пијалоци од овошје и овошни 

сокови; сирупи и други препарати за тутун; 

производи за пушачите; кибрити; бои; 

фирнајзи, лекови; средства за заштита од 'рѓа 

и гниење на дрвото; материи за боење; 

средства за нагризување; средства за 

белење и други материи за перење; 

препарати за чистење, полирање, триење и 

нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите; 

храна за бебиња; фластери; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; ангажирање лица за рекламирање 

или промовирање на производи; изнајмување 

рекламен простор; компјутерско 

рекламирање преку интернет; презентација 

на стоки преку комуникациски медиуми за 

малопродажба; објавување рекламни 

текстови  

кл. 39  пакување и складирање стока; 

испорачување стоки и складирање стоки  

кл. 40  обработка и конзервирање на храна и 

пијалоци, замрзнување храна, чадење храна  

 

(210) TM  2016/1109 (220) 22/11/2016 
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(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги, консалтинг и инженеринг Алфа 

Аудио ДООЕЛ 

ул. Васил Ѓоргов бб, ТЦ Капиштец лок 12, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела, црвена 

(531) 26.11.03;26.11.21;26.13.01;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за емитување, снимање, 

репродукција и пренос на звук и слика, 

дискови за снимање, фотографски снимки, 

оптички апарати и инструменти, кабли, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, машини за сметање, носачи на 

податоци, приемници (аудио и видео)  

кл. 15  музички инструменти  

кл. 35  продажба на големо и мало на стока 

од класа 9: апарати за емитување, снимање, 

репродукција  и пренос на звук и слика, 

дискови за снимање, фотографски снимки, 

оптички апарати и инструменти, кабли, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, машини за сметање, носачи на 

податоци, приемници (аудио и видео)  

кл. 37  монтирање и одржување на стоки од 

класа 9: апарати за емитување, снимање, 

репродукција и пренос на звук и слика, 

дискови за снимање, фотографски снимки, 

оптички апарати и инструменти, кабли, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, машини за сметање, носачи на 

податоци, приемници (аудио и видео); 

поправки  

кл. 38  услуги во видеоконференција, 

телекомуникации  

кл. 41  изнајмување на аудио опрема  

 

(210) TM  2016/1110 (220) 22/11/2016 

(442) 30/04/2017 

 (731) Друштво за производство трговија и 

услуги СПАСИЌ-ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз 

Куманово 

ул. ЈНА бр. 26, 1300, Куманово, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591)  

(531) 27.05.11;27.05.14;27.05.22 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  пудра за шминкање, пудриери, пудрила, 

талк за тоалетна употреба, кармини, сјај 

(црвило за сјај), маскара, козметички 

моливчиња, моливчиња за веѓи, козметички 

лосиони, шамивчиња натопени со козметички 

лосиони, козметички препарати за слабеење, 

козметички прибор, козметички производи, 

козметички производи за слабеење, 

козметички производи за веѓи, креда за 

чистење, креми (козметички креми), креми за 

белење на кожата, масти за козметичка 

употреба, масла за козметичка употреба, 

масла за парфеми и мириси, масла за 

тоалетна употреба, масло од јасмин, масло 

од лаванда, масло од роза, парфимерија, 

парфеми, дезодоранси за лична употреба, 

дезодорантни сапуни, етерични екстракти, 

етерични масла, лосиони за козметичка 

употреба, лосиони за коса, шампони, бои за 

коса, неутрализатори за трајно виткање на 

косата, бадемово млеко за козметичка 

употреба, бадемово масло, бадемов сапун, 

депилатори, колонска вода, трепки (вештачки 

трепки), сјај за нокти, лак за нокти, препарати 
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за отстранување на лак, нокти (вештачки 

нокти), производи за сончање[козметички 

производи], сапуни (дезодорантни сапуни)  

кл. 35  продажба на мало и продажба на 

големо на: пудра за шминкање, пудриери, 

пудрила, талк за тоалетна употреба, кармини, 

сјај (црвило за сјај), маскара, козметички 

моливчиња, моливчиња за веѓи, козметички 

лосиони, шамивчиња натопени со козметички 

лосиони, козметички препарати за слабеење, 

козметички прибор, козметички производи, 

козметички производи за слабеење, 

козметички производи за веѓи, креда за 

чистење, креми (козметички креми), креми за 

белење на кожата, масти за козметичка 

употреба, масла за козметичка употреба, 

масла за парфеми и мириси, масла за 

тоалетна употреба, масло од јасмин, масло 

од лаванда, масло од роза, парфимерија, 

парфеми, дезодоранси за лична употреба, 

дезодорантни сапуни, етерични екстракти, 

етерични масла, лосиони за козметичка 

употреба, лосиони за коса, шампони, бои за 

коса, неутрализатори за трајно виткање на 

косата, бадемово млеко за козметичка 

употреба, бадемово масло, бадемов сапун, 

депилатори, колонска вода, трепки (вештачки 

трепки), сјај за нокти, лак за нокти, препарати 

за отстранување на лак, нокти (вештачки 

нокти), производи за сончање[козметички 

производи], сапуни (дезодорантни сапуни)  

 

(210) TM  2016/1111 (220) 22/11/2016 

(442) 30/04/2017 

 (731) Друштво за консалтинг, 

производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK 

(540)  

 

WILD 7 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален 

систем за позиционирање [GPS] апарат; 

компјутерски софтвер, снимен; USB флеш 

дискови; електромагнетни вентили 

[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски 

програми за играње; акумулатори, 

електрични; акумулатори, електрични, за 

возила; кутии за акумулатори; садови за 

акумулатори; компјутерски оперативни 

програми, снимени; акустични [звучни] 

аларми; акустични спојки; акустични цевки; 

аларм (ѕвона за аларм), електрични; цртани 

филмови (анимирани цртани филмови); 

апарати за галванизација; апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

мерење растојанија; монитори [компјутерски 

хардвер]; апарати за сателитска навигација; 

компјутерски програми за играње; 

аудиовизуелни апарати за настава; 

барометри; видео монитори за бебе; 

двогледи; електрични брави; компјутерски 

хардвер (инсталирање, одржување и 

поправање на компјутерски хардвер); 

компјутерски хардвер; копчиња за ѕвона; 

ваги; очила (синџирчиња за очила); високо 

фрекфентни апарати; грамофони; 

фонографски плочи; џебни калкулатори; 

монитори [компјутерски програми]; мембрани 

[фотографија]; чад (детектори за чад); 

апарати за снимање, пренос или 

репородукција на звук или слика; чипови 

(ДНА чипови); автомати за дозирање; 

електрични адаптери; апарати за 

електролиза; епрувети; полначи за батерии; 

акустични [звучни] аларми; количество 

(мерни инструменти за количество); 

калориметри; навлаки за очила; компјутерски 

тастатури; леќи; одела за нуркање; 

педометри; кутии за акумулатори; магнети; 

магнетофони; математички инструмети; 

микроскопи; модеми; огледала [оптика]; 

оптички дискови; очила за сонце; очила за 
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спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми 

[оптика]; радија; радиотелефонски прибори; 

реостати; свирчиња за кучиња; сигнални 

ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи; 

дигитални знаци; читачи на бар кодови  

кл. 14  амајлии; бакар (сувенири од бакар); 

белезгии (накит); бисери (накит); вештачки 

дијаманти; ѓердани (накит); жици од 

благородни метали (накит); златни нишки 

(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за 

накит; игли (накит); кутии за накит; накит; 

накит (кутии за накит); монистри за правење 

накит; накит насликан со специјална техника, 

клуазоне (накит); обетки; полускапоцени 

камења; приврзоци (ситни украси или 

синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња 

(накит); слонова коска (накит); сувенири од 

бакар; талисмани (накит); украси (накит); 

украси од сребро; украсни ситници (накит); 

уметнички дела од благородни метали; 

шпинел (скапоцени камења)  

кл. 28  апарати за боди-билдинг; апарати за 

коцкање; апарати за игри за коцкање; 

апарати за исфрлање тениски топки; безбол 

(ракавици за безбол); возила играчки; вреќи 

за удирање; дама(игри); даски за сурфање; 

дрезги (обувки за одење по снег); друштвени 

игри; ѕвончиња за новогодишни елки; игри за 

градење; плишани играчки; појаси 

(планинарски појаси);  потполнки (заштитни 

потполнки) (делови од спортскиот одела); 

ракавици (боксерски ракавици); ракавици за 

безбол; ракавици за голф; ракавици за игри; 

скејтборд; слот машини [апарати га игри] слот 

машини и апарати за , игри; скии; скии (восок 

за скии); скии за на вода; стрели за пикадо; 

тениски мрежи; тобогани (предмети за 

играње); штитници за нозе (спортска опрема); 

игри со табли; игри*; јадици за риби; 

калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли; 

кукли; куќички за кукли; летање со змаеви; 

мамец (вештачки мамец за риболов); мамки 

(миризливи мамки за лов или риболов); 

мечиња; појаси за пливање; мрежи за вадење 

на уловена риба за спортски риболовци; 

мрежи за спортови; параглајдери; пливачко 

одело; перничиња за билјардски маси; 

планинарски појаси; сноуборд; хартиени капи 

за забава  

кл. 41  вариетеа; гимнастичка обука; 

дресирање животни; забава; забавни 

паркови; известување за рекреација; казино 

(коцкање) (обезбедување опрема во казино); 

изнајмување тениски игралишта; 

изнајмување спортска опрема со исклучок на 

возила; книги (објавување книги); коцкање 

(играње за пари); лотарии (организирање 

лотарии); ноќни клубови; обезбедување 

услуги за караоке; објавување книги; обука 

(практична обука) (демонстрирање); 

организирање избори на убавици; паркови 

(забавни паркови); стидија (филмски студија); 

продавање билети (забава); разонода 

(забава); телевизиски програми (продукција 

на радио и телевизиски програми); услуги на 

дискотеки; услуги на здравствени клубови; 

услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн 

од една информатичка мрежа; услуги на 

кампови за летување (забава); услуги на 

клубови (забава и образование); услуги на 

компонирање музика; спроведување на 

фитнес часови; спроведување на 

организирани тури; услуги на оркестри; 

филмови на видео ленти (производство на 

филмови на видео ленти); услуги на личен 

тренер [фитнес тренинг]  

 

(210) TM  2016/1113 (220) 22/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за консалтинг, 

производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK 

(540)  

 

RED HOT 40 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален 

систем за позиционирање [GPS] апарат; 

компјутерски софтвер, снимен; USB флеш 

дискови; електромагнетни вентили 

[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски 

програми за играње; акумулатори, 

електрични; акумулатори, електрични, за 

возила; кутии за акумулатори; садови за 

акумулатори; компјутерски оперативни 

програми, снимени; акустични [звучни] 

аларми; акустични спојки; акустични цевки; 

аларм (ѕвона за аларм), електрични; цртани 

филмови (анимирани цртани филмови); 

апарати за галванизација; апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

мерење растојанија; монитори [компјутерски 

хардвер]; апарати за сателитска навигација; 

компјутерски програми за играње; 

аудиовизуелни апарати за настава; 

барометри; видео монитори за бебе; 

двогледи; електрични брави; компјутерски 

хардвер (инсталирање, одржување и 

поправање на компјутерски хардвер); 

компјутерски хардвер; копчиња за ѕвона; 

ваги; очила (синџирчиња за очила); високо 

фрекфентни апарати; грамофони; 

фонографски плочи; џебни калкулатори; 

монитори [компјутерски програми]; мембрани 

[фотографија]; чад (детектори за чад); 

апарати за снимање, пренос или 

репородукција на звук или слика; чипови 

(ДНА чипови); автомати за дозирање; 

електрични адаптери; апарати за 

електролиза; епрувети; полначи за батерии; 

акустични [звучни] аларми; количество 

(мерни инструменти за количество); 

калориметри; навлаки за очила; компјутерски 

тастатури; леќи; одела за нуркање; 

педометри; кутии за акумулатори; магнети; 

магнетофони; математички инструмети; 

микроскопи; модеми; огледала [оптика]; 

оптички дискови; очила за сонце; очила за 

спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми 

[оптика]; радија; радиотелефонски прибори; 

реостати; свирчиња за кучиња; сигнални 

ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи; 

дигитални знаци; читачи на бар кодови  

кл. 14  амајлии; бакар (сувенири од бакар); 

белезгии (накит); бисери (накит); вештачки 

дијаманти; ѓердани (накит); жици од 

благородни метали (накит); златни нишки 

(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за 

накит; игли (накит); кутии за накит; накит; 

накит (кутии за накит); монистри за правење 

накит; накит насликан со специјална техника, 

клуазоне (накит); обетки; полускапоцени 

камења; приврзоци (ситни украси или 

синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња 

(накит); слонова коска (накит); сувенири од 

бакар; талисмани (накит); украси (накит); 

украси од сребро; украсни ситници (накит); 

уметнички дела од благородни метали; 

шпинел (скапоцени камења)  

кл. 28  апарати за боди-билдинг; апарати за 

коцкање; апарати за игри за коцкање; 

апарати за исфрлање тениски топки; безбол 

(ракавици за безбол); возила играчки; вреќи 

за удирање; дама(игри); даски за сурфање; 

дрезги (обувки за одење по снег);друштвени 

игри; ѕвончиња за новогодишни елки; игри за 

градење; плишани играчки; појаси 

(планинарски појаси);  потполнки (заштитни 

потполнки) (делови од спортскиот одела); 

ракавици (боксерски ракавици); ракавици за 

безбол; ракавици за голф; ракавици за игри; 

скејтборд; слот машини [апарати га игри] слот 

машини и апарати за , игри; скии; скии (восок 

за скии); скии за на вода; стрели за пикадо; 

тениски мрежи; тобогани (предмети за 

играње); штитници за нозе (спортска опрема); 

игри со табли; игри*; јадици за риби; 

калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли; 

кукли; куќички за кукли; летање со змаеви; 

мамец (вештачки мамец за риболов); мамки 
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(миризливи мамки за лов или риболов); 

мечиња; појаси за пливање; мрежи за вадење 

на уловена риба за спортски риболовци; 

мрежи за спортови; параглајдери; пливачко 

одело; перничиња за билјардски маси; 

планинарски појаси; сноуборд; хартиени капи 

за забава  

кл. 41  вариетеа; гимнастичка обука; 

дресирање животни; забава; забавни 

паркови; известување за рекреација; казино 

(коцкање) (обезбедување опрема во казино); 

изнајмување тениски игралишта; 

изнајмување спортска опрема со исклучок на 

возила; книги (објавување книги); коцкање 

(играње за пари); лотарии (организирање 

лотарии); ноќни клубови; обезбедување 

услуги за караоке; објавување книги; обука 

(практична обука) (демонстрирање); 

организирање избори на убавици; паркови 

(забавни паркови); стидија (филмски студија); 

продавање билети (забава); разонода 

(забава); телевизиски програми (продукција 

на радио и телевизиски програми); услуги на 

дискотеки; услуги на здравствени клубови; 

услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн 

од една информатичка мрежа; услуги на 

кампови за летување (забава); услуги на 

клубови (забава и образование); услуги на 

компонирање музика; спроведување на 

фитнес часови; спроведување на 

организирани тури; услуги на оркестри; 

филмови на видео ленти (производство на 

филмови на видео ленти); услуги на личен 

тренер [фитнес тренинг]  

 

(210) TM  2016/1114 (220) 23/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за угостителство, туризам и 

услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје 

ул. 1732 бр. 4-3, Центар, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

TWINS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 43  подготвување храна и пијалоци, 

кафеани, ресторани за брзо и постојано 

послужување /шанк-барови/, ресторани за 

самопослужување  

 

(210) TM  2016/1115 (220) 23/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за угостителство, туризам и 

услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје 

ул. 1732 бр. 4-3, Центар, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црна, зелена, црвена, бела 

(531) 26.04.18;26.04.24;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 43  подготвување храна и пијалоци, 

кафеани, ресторани за брзо и постојано 

послужување /шанк-барови/, ресторани за 

самопослужување  

 

(210) TM  2016/1116 (220) 23/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за консалтинг, 

производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK 

(540)  

 

RED HOT BURNING 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален 

систем за позиционирање [GPS] апарат; 

компјутерски софтвер, снимен; USB флеш 

дискови; електромагнетни вентили 

[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски 

програми за играње; акумулатори, 

електрични; акумулатори, електрични, за 

возила; кутии за акумулатори; садови за 

акумулатори; компјутерски оперативни 

програми, снимени; акустични [звучни] 

аларми; акустични спојки; акустични цевки; 

аларм (ѕвона за аларм), електрични; цртани 

филмови (анимирани цртани филмови); 

апарати за галванизација; апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

мерење растојанија; монитори [компјутерски 

хардвер]; апарати за сателитска навигација; 

компјутерски програми за играње; 

аудиовизуелни апарати за настава; 

барометри; видео монитори за бебе; 

двогледи; електрични брави; компјутерски 

хардвер (инсталирање, одржување и 

поправање на компјутерски хардвер); 

компјутерски хардвер; копчиња за ѕвона; 

ваги; очила (синџирчиња за очила); високо 

фрекфентни апарати; грамофони; 

фонографски плочи; џебни калкулатори; 

монитори [компјутерски програми]; мембрани 

[фотографија]; чад (детектори за чад); 

апарати за снимање, пренос или 

репородукција на звук или слика; чипови 

(ДНА чипови); автомати за дозирање; 

електрични адаптери; апарати за 

електролиза; епрувети; полначи за батерии; 

акустични [звучни] аларми; количество 

(мерни инструменти за количество); 

калориметри; навлаки за очила; компјутерски 

тастатури; леќи; одела за нуркање; 

педометри; кутии за акумулатори; магнети; 

магнетофони; математички инструмети; 

микроскопи; модеми; огледала [оптика]; 

оптички дискови; очила за сонце; очила за 

спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми 

[оптика]; радија; радиотелефонски прибори; 

реостати; свирчиња за кучиња; сигнални 

ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи; 

дигитални знаци; читачи на бар кодови  

кл. 14  амајлии; бакар (сувенири од бакар); 

белезгии (накит); бисери (накит); вештачки 

дијаманти; ѓердани (накит); жици од 

благородни метали (накит); златни нишки 

(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за 

накит; игли (накит); кутии за накит; накит; 

накит (кутии за накит); монистри за правење 

накит; накит насликан со специјална техника, 

клуазоне (накит); обетки; полускапоцени 

камења; приврзоци (ситни украси или 

синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња 

(накит); слонова коска (накит); сувенири од 

бакар; талисмани (накит); украси (накит); 

украси од сребро; украсни ситници (накит); 

уметнички дела од благородни метали; 

шпинел (скапоцени камења)  

кл. 28  апарати за боди-билдинг; апарати за 

коцкање; апарати за игри за коцкање; 

апарати за исфрлање тениски топки; безбол 

(ракавици за безбол); возила играчки; вреќи 

за удирање; дама(игри); даски за сурфање; 

дрезги (обувки за одење по снег);друштвени 

игри; ѕвончиња за новогодишни елки; игри за 

градење; плишани играчки; појаси 

(планинарски појаси);  потполнки (заштитни 

потполнки) (делови од спортскиот одела); 

ракавици (боксерски ракавици); ракавици за 

безбол; ракавици за голф; ракавици за игри; 

скејтборд; слот машини [апарати га игри] слот 

машини и апарати за , игри; скии; скии (восок 

за скии); скии за на вода; стрели за пикадо; 

тениски мрежи; тобогани (предмети за 

играње); штитници за нозе (спортска опрема); 

игри со табли; игри*; јадици за риби; 

калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли; 

кукли; куќички за кукли; летање со змаеви; 

мамец (вештачки мамец за риболов); мамки 
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(миризливи мамки за лов или риболов); 

мечиња; појаси за пливање; мрежи за вадење 

на уловена риба за спортски риболовци; 

мрежи за спортови; параглајдери; пливачко 

одело; перничиња за билјардски маси; 

планинарски појаси; сноуборд; хартиени капи 

за забава  

кл. 41  вариетеа; гимнастичка обука; 

дресирање животни; забава; забавни 

паркови; известување за рекреација; казино 

(коцкање) (обезбедување опрема во казино); 

изнајмување тениски игралишта; 

изнајмување спортска опрема со исклучок на 

возила; книги (објавување книги); коцкање 

(играње за пари); лотарии (организирање 

лотарии); ноќни клубови; обезбедување 

услуги за караоке; објавување книги; обука 

(практична обука) (демонстрирање); 

организирање избори на убавици; паркови 

(забавни паркови); стидија (филмски студија); 

продавање билети (забава); разонода 

(забава); телевизиски програми (продукција 

на радио и телевизиски програми); услуги на 

дискотеки; услуги на здравствени клубови; 

услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн 

од една информатичка мрежа; услуги на 

кампови за летување (забава); услуги на 

клубови (забава и образование); услуги на 

компонирање музика; спроведување на 

фитнес часови; спроведување на 

организирани тури; услуги на оркестри; 

филмови на видео ленти (производство на 

филмови на видео ленти); услуги на личен 

тренер [фитнес тренинг]  

 

(210) TM  2016/1118 (220) 23/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за консалтинг, 

производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK 

(540)  

 

BLAZING DICE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален 

систем за позиционирање [GPS] апарат; 

компјутерски софтвер, снимен; USB флеш 

дискови; електромагнетни вентили 

[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски 

програми за играње; акумулатори, 

електрични; акумулатори, електрични, за 

возила; кутии за акумулатори; садови за 

акумулатори; компјутерски оперативни 

програми, снимени; акустични [звучни] 

аларми; акустични спојки; акустични цевки; 

аларм (ѕвона за аларм), електрични; цртани 

филмови (анимирани цртани филмови); 

апарати за галванизација; апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

мерење растојанија; монитори [компјутерски 

хардвер]; апарати за сателитска навигација; 

компјутерски програми за играње; 

аудиовизуелни апарати за настава; 

барометри; видео монитори за бебе; 

двогледи; електрични брави; компјутерски 

хардвер (инсталирање, одржување и 

поправање на компјутерски хардвер); 

компјутерски хардвер; копчиња за ѕвона; 

ваги; очила (синџирчиња за очила); високо 

фрекфентни апарати; грамофони; 

фонографски плочи; џебни калкулатори; 

монитори [компјутерски програми]; мембрани 

[фотографија]; чад (детектори за чад); 

апарати за снимање, пренос или 

репородукција на звук или слика; чипови 

(ДНА чипови); автомати за дозирање; 

електрични адаптери; апарати за 

електролиза; епрувети; полначи за батерии; 

акустични [звучни] аларми; количество 

(мерни инструменти за количество); 

калориметри; навлаки за очила; компјутерски 

тастатури; леќи; одела за нуркање; 

педометри; кутии за акумулатори; магнети; 

магнетофони; математички инструмети; 
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микроскопи; модеми; огледала [оптика]; 

оптички дискови; очила за сонце; очила за 

спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми 

[оптика]; радија; радиотелефонски прибори; 

реостати; свирчиња за кучиња; сигнални 

ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи; 

дигитални знаци; читачи на бар кодови  

кл. 14  амајлии; бакар (сувенири од бакар); 

белезгии (накит); бисери (накит); вештачки 

дијаманти; ѓердани (накит); жици од 

благородни метали (накит); златни нишки 

(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за 

накит; игли (накит); кутии за накит; накит; 

накит (кутии за накит); монистри за правење 

накит; накит насликан со специјална техника, 

клуазоне (накит); обетки; полускапоцени 

камења; приврзоци (ситни украси или 

синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња 

(накит); слонова коска (накит); сувенири од 

бакар; талисмани (накит); украси (накит); 

украси од сребро; украсни ситници (накит); 

уметнички дела од благородни метали; 

шпинел (скапоцени камења)  

кл. 28  апарати за боди-билдинг; апарати за 

коцкање; апарати за игри за коцкање; 

апарати за исфрлање тениски топки; безбол 

(ракавици за безбол); возила играчки; вреќи 

за удирање; дама(игри); даски за сурфање; 

дрезги (обувки за одење по снег);друштвени 

игри; ѕвончиња за новогодишни елки; игри за 

градење; плишани играчки; појаси 

(планинарски појаси);  потполнки (заштитни 

потполнки) (делови од спортскиот одела); 

ракавици (боксерски ракавици); ракавици за 

безбол; ракавици за голф; ракавици за игри; 

скејтборд; слот машини [апарати га игри] слот 

машини и апарати за , игри; скии; скии (восок 

за скии); скии за на вода; стрели за пикадо; 

тениски мрежи; тобогани (предмети за 

играње); штитници за нозе (спортска опрема); 

игри со табли; игри*; јадици за риби; 

калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли; 

кукли; куќички за кукли; летање со змаеви; 

мамец (вештачки мамец за риболов); мамки 

(миризливи мамки за лов или риболов); 

мечиња; појаси за пливање; мрежи за вадење 

на уловена риба за спортски риболовци; 

мрежи за спортови; параглајдери; пливачко 

одело; перничиња за билјардски маси; 

планинарски појаси; сноуборд; хартиени капи 

за забава  

кл. 41  вариетеа; гимнастичка обука; 

дресирање животни; забава; забавни 

паркови; известување за рекреација; казино 

(коцкање) (обезбедување опрема во казино); 

изнајмување тениски игралишта; 

изнајмување спортска опрема со исклучок на 

возила; книги (објавување книги); коцкање 

(играње за пари); лотарии (организирање 

лотарии); ноќни клубови; обезбедување 

услуги за караоке; објавување книги; обука 

(практична обука) (демонстрирање); 

организирање избори на убавици; паркови 

(забавни паркови); стидија (филмски студија); 

продавање билети (забава); разонода 

(забава); телевизиски програми (продукција 

на радио и телевизиски програми); услуги на 

дискотеки; услуги на здравствени клубови; 

услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн 

од една информатичка мрежа; услуги на 

кампови за летување (забава); услуги на 

клубови (забава и образование); услуги на 

компонирање музика; спроведување на 

фитнес часови; спроведување на 

организирани тури; услуги на оркестри; 

филмови на видео ленти (производство на 

филмови на видео ленти); услуги на личен 

тренер [фитнес тренинг]  

 

(210) TM  2016/1119 (220) 23/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за консалтинг, 

производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK 

(540)  
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BLAZING GAMES 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален 

систем за позиционирање [GPS] апарат; 

компјутерски софтвер, снимен; USB флеш 

дискови; електромагнетни вентили 

[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски 

програми за играње; акумулатори, 

електрични; акумулатори, електрични, за 

возила; кутии за акумулатори; садови за 

акумулатори; компјутерски оперативни 

програми, снимени; акустични [звучни] 

аларми; акустични спојки; акустични цевки; 

аларм (ѕвона за аларм), електрични; цртани 

филмови (анимирани цртани филмови); 

апарати за галванизација; апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

мерење растојанија; монитори [компјутерски 

хардвер]; апарати за сателитска навигација; 

компјутерски програми за играње; 

аудиовизуелни апарати за настава; 

барометри; видео монитори за бебе; 

двогледи; електрични брави; компјутерски 

хардвер (инсталирање, одржување и 

поправање на компјутерски хардвер); 

компјутерски хардвер; копчиња за ѕвона; 

ваги; очила (синџирчиња за очила); високо 

фрекфентни апарати; грамофони; 

фонографски плочи; џебни калкулатори; 

монитори [компјутерски програми]; мембрани 

[фотографија]; чад (детектори за чад); 

апарати за снимање, пренос или 

репородукција на звук или слика; чипови 

(ДНА чипови); автомати за дозирање; 

електрични адаптери; апарати за 

електролиза; епрувети; полначи за батерии; 

акустични [звучни] аларми; количество 

(мерни инструменти за количество); 

калориметри; навлаки за очила; компјутерски 

тастатури; леќи; одела за нуркање; 

педометри; кутии за акумулатори; магнети; 

магнетофони; математички инструмети; 

микроскопи; модеми; огледала [оптика]; 

оптички дискови; очила за сонце; очила за 

спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми 

[оптика]; радија; радиотелефонски прибори; 

реостати; свирчиња за кучиња; сигнални 

ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи; 

дигитални знаци; читачи на бар кодови  

кл. 14  амајлии; бакар (сувенири од бакар); 

белезгии (накит); бисери (накит); вештачки 

дијаманти; ѓердани (накит); жици од 

благородни метали (накит); златни нишки 

(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за 

накит; игли (накит); кутии за накит; накит; 

накит (кутии за накит); монистри за правење 

накит; накит насликан со специјална техника, 

клуазоне (накит); обетки; полускапоцени 

камења; приврзоци (ситни украси или 

синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња 

(накит); слонова коска (накит); сувенири од 

бакар; талисмани (накит); украси (накит); 

украси од сребро; украсни ситници (накит); 

уметнички дела од благородни метали; 

шпинел (скапоцени камења)  

кл. 28  апарати за боди-билдинг; апарати за 

коцкање; апарати за игри за коцкање; 

апарати за исфрлање тениски топки; безбол 

(ракавици за безбол); возила играчки; вреќи 

за удирање; дама(игри); даски за сурфање; 

дрезги (обувки за одење по снег);друштвени 

игри; ѕвончиња за новогодишни елки; игри за 

градење; плишани играчки; појаси 

(планинарски појаси);  потполнки (заштитни 

потполнки) (делови од спортскиот одела); 

ракавици (боксерски ракавици); ракавици за 

безбол; ракавици за голф; ракавици за игри; 

скејтборд; слот машини [апарати га игри] слот 

машини и апарати за , игри; скии; скии (восок 

за скии); скии за на вода; стрели за пикадо; 

тениски мрежи; тобогани (предмети за 

играње); штитници за нозе (спортска опрема); 

игри со табли; игри*; јадици за риби; 
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калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли; 

кукли; куќички за кукли; летање со змаеви; 

мамец (вештачки мамец за риболов); мамки 

(миризливи мамки за лов или риболов); 

мечиња; појаси за пливање; мрежи за вадење 

на уловена риба за спортски риболовци; 

мрежи за спортови; параглајдери; пливачко 

одело; перничиња за билјардски маси; 

планинарски појаси; сноуборд; хартиени капи 

за забава  

кл. 41  вариетеа; гимнастичка обука; 

дресирање животни; забава; забавни 

паркови; известување за рекреација; казино 

(коцкање) (обезбедување опрема во казино); 

изнајмување тениски игралишта; 

изнајмување спортска опрема со исклучок на 

возила; книги (објавување книги); коцкање 

(играње за пари); лотарии (организирање 

лотарии); ноќни клубови; обезбедување 

услуги за караоке; објавување книги; обука 

(практична обука) (демонстрирање); 

организирање избори на убавици; паркови 

(забавни паркови); стидија (филмски студија); 

продавање билети (забава); разонода 

(забава); телевизиски програми (продукција 

на радио и телевизиски програми); услуги на 

дискотеки; услуги на здравствени клубови; 

услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн 

од една информатичка мрежа; услуги на 

кампови за летување (забава); услуги на 

клубови (забава и образование); услуги на 

компонирање музика; спроведување на 

фитнес часови; спроведување на 

организирани тури; услуги на оркестри; 

филмови на видео ленти (производство на 

филмови на видео ленти); услуги на личен 

тренер [фитнес тренинг]  

 

(210) TM  2016/1120 (220) 24/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Анастасија Трајковска 

ул. Марктплац 7а, Фелдкирх, AT 

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати  

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.04.24;26.07.25;27.05.22;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 26  тантела и везови, панделки и гајтани; 

петлици, закачки и окца, топуски и игли; 

вештачко цвеќе  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2016/1121 (220) 24/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Анастасија Трајковска 

ул. Марктплац 7а, Фелдкирх, AT 

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати  

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.01.18;27.05.17;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 26  тантела и везови, панделки и гајтани; 
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петлици, закачки и окца, топуски и игли; 

вештачко цвеќе  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2016/1122 (220) 25/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Huntsman Spin Corporation, (a 

Delaware Corporation) 

10003 Woodloch Forest Drive, The 

Woodlands, Texas 77380, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

VENATOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии за употреба во индустријата 

и науката; хемиски производи за индустриски 

цели, особено за пластика, бои и лакови, 

гуртни, огноотпорни материјали, хартиени 

лакови, малтер и титаниум диоксид 

катализатори за употреба во хемиското 

производство; бетонски адитиви; агенси за 

третирање на водата; хемиски препарати за 

употреба во индустриите за текстил, кожа, 

хартија и пластика, детергенти, козметика  и 

градежништво; хемиски производи за 

употреба како помошен агенс во текстилната 

индустрија; хемиски супстанци за употреба 

како емулзирачки агенс и растворувач и за 

олеснување на навлажнувањето на 

текстилни материјали; хемикалии за 

употреба во текстилната индустрија, имено, 

предтретмански агенси, навлажнувачки 

агенси, емулзирачки агенси, дисперзирачки 

агенси, агенси за белење и перење; хемиски 

соединенија за употреба како огноотпорни 

материјали за употреба во текстилната 

индустрија и за општа индустриска употреба; 

хемиско омекнување и хидрофилни агенси за 

употреба во текстилната индустрија; хемиски 

помошни средства (агенси) во форма на 

течности и прашоци за употреба во 

текстилната индустрија; ензими за употреба 

во текстилната индустрија; хемикалии за 

употреба во текстилната индустрија кои 

содржат ензими; омекнувачки агенси за 

употреба во производството на текстил; 

хемиски агенси за дефинирана деградација 

на влакна употребувајќи ензими; хемиски 

агенси за разложување агенси за белење; 

агенси за зголемување и намалување за 

индустриска употреба; хемиски 

предтретмански агенси за боење на текстил 

кои се употребуваат во текстилната 

индустрија; навлажнувачки агенси, 

емулгатори и дисперзанти за текстилно 

боење; хемикалии кои се употребуваат како 

адитиви за агенси за белење; стабилизатори, 

имено, стабилизатори на боја, стабилизатори 

на боја за обработка на текстил додека е 

влажен; финишери, кои се хемиски 

производи за завршна обработка на текстил, 

понатаму за правење на средства за текстил 

и ткаенини отпорни на вода и почва како и за 

спречување (т.е. против) филцање на волна  

кл. 2  титаниум диоксид (пигмент), пигменти, 

титаниум пигменти, пигменти во боја, 

инфрацрвени одразувачки пигменти, бои, 

лакови, политури (т.е. премачкувања), 

фиксатори, агенси за сушење, бои (т.е. 

пигменти), бои, текстилни бои и мастила, 

материи за боење, средства за заштита на 

дрво; материјали отпорни на 'рѓа  

кл. 3  сапуни, детергенти и препарати за 

белење и други супстанци за употреба при 

перење алишта; прајмери, омекнувачи на 

ткаенина, емулзирачки препарати за 

употреба во производството на текстил, 

дисперзирачки агенси, мерцеризирачки 

агенси, агенси за заштита на влакна (т.е. 

фибер), емолиентни агенси, расклопувачки 

агенси, навлажнувачки агенси  
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(210) TM  2016/1123 (220) 25/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) GR. SARANTIS ANONYMI 

VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA 

KALLYNTIKON ENDYMATON OIKIAKON & 

PHARMAKEFTIKON EIDON 

Amarousiou - Halandriou 26, Maroussi 15125, 

GR 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) сина и бела 

(531) 27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции што се користат во 

медицината и ветеринарството, храна за 

бебиња; диететски додатоци за луѓе и за 

животни; фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и забарски 

смоли; средства за дезинфекција; препарати 

за уништување штетници; фунгициди; 

хербициди  

 

(210) TM  2016/1124 (220) 25/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) GR. SARANTIS ANONYMI 

VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA 

KALLYNTIKON ENDYMATON OIKIAKON & 

PHARMAKEFTIKON EIDON 

Amarousiou - Halandriou 26, Maroussi 15125, 

GR 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) сина и бела 

(531) 27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции што се користат во 

медицината и ветеринарството, храна за 

бебиња; диететски додатоци за луѓе и за 

животни; фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и забарски 

смоли; средства за дезинфекција; препарати 

за уништување штетници; фунгициди; 

хербициди  
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(210) TM  2016/1125 (220) 25/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за управување со имоти 

ФАСИЛИТИ МЕНАЏМЕНТ СЕРВИЦЕС 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3/3 канц 

3012, ТЦ Соравија, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, сива и бела 

(531) 26.04.03;27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  аутсорсинг услуги, помош во водење 

бизнис, комерцијално или индустриско 

управување, услуги за набавки за трети лица  

кл. 36  изнајмување на канцеларии, 

посредници за недвижности, управување со 

недвижен имот, финансиско управување, 

управување со станбени згради  

кл. 37  чистење на градби, монтирање и 

поправање противпожарни аларми, градење 

фабрики, изградба  

 

(210) TM  2016/1126 (220) 28/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Адвокат Маја Ристова 

ул. Пролет бр. 21-2, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела, црвена 

(531) 21.01.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  канцелариски работи  

кл. 41  обука  

кл. 45  услуги при водење судски процеси; 

услуги за изработка на правни документи  
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(210) TM  2016/1128 (220) 29/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Genetics Institute, LLC 

87 Cambridge Park Drive, Cambridge, MA 

02140, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

REFACTO AF 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за лекување 

на хемофилија  

 

(210) TM  2016/1129 (220) 29/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) ЛЕНСМАК ДООЕЛ 

ул. Франклин Рузвелт бр. 3, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, компактни 

дискови, ДВД-а и други дигитални медии за 

снимање; механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар 

каси, машини за сметање, опрема за 

обработка на податоци, компјутери; 

компјутерски софтвер; апарати за гаснење 

пожар  

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2016/1131 (220) 29/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) ДПТУ Терзи-Компани ДООЕЛ 

ул. Гоце Делчев бб, Струмица, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, сина, бела 

(531) 01.03.02;26.04.16;26.07.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  колектори, електрични  

кл. 11  соларни колектори  

 

(210) TM  2016/1132 (220) 01/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за трговија и услуги ЕУРО 

ТАБАК ДОО Скопје 

ул. Босна и Херцеговина бр. 11А, 1000, 

Скопје, MK 

(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат  

Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина 

(531) 27.05.10;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, претплати                

(договарање претплати) за 

телекомуникациски  услуги за трети лица, 

промовирање на продажба за трети лица, 
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маркетинг истражување, маркетинг, 

претствување на производите, дистрибуција 

на примероци, услуги за посредување во 

трговија, административна обработка на 

нарачките за купување, бизнис информации, 

бизнис испитување, бизнис истражување, 

бизнис консултирање, комерцијално или 

индустриско упрвување, нарачки за 

купување, административна обработка на 

нарачките за купување, услуги во трговија на 

големо и мало   

кл. 38  телекомуникаии, изнајмување на 

опрема за телекомуникации, услуги за 

продажба на е-ваучери за мобилна 

телефонија, информации од областа на 

телекомуникациите, изнајмување апарати за 

испраќање на пораки  

кл. 39  транспортни услуги, дистрибуцуја на 

стоки, логистика, консултации во полето на 

логистиката, пакување и складирање стоки, 

испорачување стоки, транспортирање стоки, 

завиткување стоки, сортирање стоки, 

превезување на стоки со камиони и комбиња, 

следење на стоки во транспорт  

 

(210) TM  2016/1133 (220) 01/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за трговија и услуги ЕУРО 

ТАБАК ДОО Скопје 

ул. Босна и Херцеговина бр. 11А, 1000, 

Скопје, MK 

(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат  

Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина 

(531) 27.05.10;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, претплати                

(договарање претплати) за 

телекомуникациски  услуги за трети лица, 

промовирање на продажба за трети лица, 

маркетинг истражување, маркетинг, 

претствување на производите, дистрибуција 

на примероци, услуги за посредување во 

трговија, административна обработка на 

нарачките за купување, бизнис информации, 

бизнис испитување, бизнис истражување, 

бизнис консултирање, комерцијално или 

индустриско упрвување, нарачки за 

купување, административна обработка на 

нарачките за купување, услуги во трговија на 

големо и мало   

кл. 38  телекомуникаии, изнајмување на 

опрема за телекомуникации, услуги за 

продажба на е-ваучери за мобилна 

телефонија, информации од областа на 

телекомуникациите, изнајмување апарати за 

испраќање на пораки  

кл. 39  транспортни услуги, дистрибуцуја на 

стоки, логистика, консултации во полето на 

логистиката, пакување и складирање стоки, 

испорачување стоки, транспортирање стоки, 

завиткување стоки, сортирање стоки, 

превезување на стоки со камиони и комбиња, 

следење на стоки во транспорт  

 

(210) TM  2016/1134 (220) 29/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 

ул. 5-та Партиска Конференција бб, 2000, 

Штип, MK 

(540)  

 
(591) црна, црвена и бела 
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(531) 27.05.02;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2016/1135 (220) 29/11/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 

ул. 5-та Партиска Конференција бб, 2000, 

Штип, MK 

(540)  

 
(591) црна, црвена и бела 

(531) 27.05.02;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2016/1136 (220) 01/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Aflofarm Farmacija Polska Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice, PL 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

Diohespan max 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/1138 (220) 01/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ 

ул. 11-ти Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, бела, магента, розева, 

жолта, темно и светло сина, црвена, црна, 

зелена 

(531) 26.03.23;27.05.02;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  комуникации со јавност и реклама на 

услуги преку медиуми  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи и работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; ресторани, кафулиња  

 

(210) TM  2016/1139 (220) 01/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ 

ул. 11-ти Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) портокалова, бела, магента, розева, 

жолта, темно и светло сина, црвена, црна, 

зелена 

(531) 26.03.23;27.05.02;27.05.04 

 (551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  комуникации со јавност и реклама на 

услуги преку медиуми  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи и работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; ресторани, кафулиња  

 

(210) TM  2016/1140 (220) 01/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ 

ул. 11-ти Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, магента, розева, жолта, 

темно и светло сина, црвена, црна, зелена 

(531) 26.03.23;27.05.02;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  комуникации со јавност и реклама на 

услуги преку медиуми  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи и работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; ресторани, кафулиња  

 

(210) TM  2016/1141 (220) 01/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ 

ул. 11-ти Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, магента, розева, жолта, 

темно и светло сина, црвена, црна, зелена 

(531) 26.03.23;27.05.02;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  комуникации со јавност и реклама на 

услуги преку медиуми  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи и работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; ресторани, кафулиња  

 

(210) TM  2016/1142 (220) 01/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ 

ул. 11-ти Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

НА ВАША СТРАНА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  комуникации со јавност и реклама на 

услуги преку медиуми  
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кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи и работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2016/1144 (220) 01/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Entrepreneur Media, Inc. a California 

corporation 

18061 Fitch, Irvine, California 92614, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(531) 23.05.05;26.01.16;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  производи од хартија и печатени 

работи, имено списанија, книги и објавени 

извештаи што се однесуваат на бизнис 

можности во класа 16  

кл. 35  услуги за бизнис и рекламирање, 

имено, припремање на промоција на 

производите и услугите на други со помош на 

глобалната компјутерска мрежа и други 

даватели на компјутерски онлајн услуги; 

давање на бизнис информации на клиeнтите 

во областа на отпочнување и водење на 

мали бизниси и дозволување на клиентите да 

добијат информации преку глобалната 

компјутерска мрежа и други даватели на 

онлајн компјутерски услуги и; услуги за веб-

рекламирање, имено, обезбедување на 

активни линкови до вебстрани за други; 

Припремање и спроведување на саемски 

изложби во областа на претприемачки 

активности, имено start-up и водење на мали 

бизнис претпријатија во класа 35  

 

(210) TM  2016/1145 (220) 01/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Zoetis Services LLC 

10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

ZOETIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  ветеринарни препарати; ветеринарни 

вакцини; лекови за ветеринарни цели; 

дијагностички препараи за медицински цели; 

дијагностички препарати за ветеринарни 

цели; препарати за уништување на штетни 

животни; пестициди  

кл. 44  обезбедување информации и совети 

од областа на здравјето на животните и 

ветеринарната медицина  

 

(210) TM  2016/1147 (220) 02/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) ДТГМУ ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ  експорт-

импорт Скопје 

бул. 3-та Македонска Бригада бр. 56, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 11.01.05;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огалсување, водење на работење, 

управување со работа, канцелариски работи  

кл. 43  услуги на обезбедување на храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2016/1149 (220) 02/12/2016 

(442) 30/04/2017 
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(731) Stafford-Miller (Ireland) Limited 

Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. 

Waterford, IE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 27.07.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати и супстанции за чистење на 

забни протези  

кл. 5  адхезивни препарати и супстанции за 

забни протези  

 

(210) TM  2016/1150 (220) 02/12/2016 

(442) 30/04/2017 

 (731) Друштво за проектирање и 

дизајнирање СНАП ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје 

ул. „Прашка“ бр. 26, Карпош, 1000, Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(531) 26.01.06;26.02.05;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  апарати за физички вежби за 

медицинска употреба; помагала за антистрес 

и развој на моторика; масажа  

кл. 28  игри и играчки; антистрес топки; топки 

за ослободување од стрес преку вежбање со 

рака; топки за стискање намемети за 

ослободување од стрес  

кл. 44  услуги поврзани со справување со 

стрес; масажа  

 

(210) TM  2016/1151 (220) 02/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Занаетчија Пекара ВАТАША Сузана 

Митовска Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 89, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 05.07.02;26.01.04;26.01.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од брашно и жита, леб, 

производи од тесто, торти и слатки, бели 

пецива, кроасани, бурек  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со производи од брашно и жита, леб, 

производи   

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, самопослужување (ресторани со 

самопослужување), привремено сместување  

 

(210) TM  2016/1152 (220) 02/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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(591) црвена и бела 

(531) 26.04.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун 

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари; тутун во прав; замени за тутун; (кои 

не се користат во медицински цели); 

електронски цигари; производи од тутун за 

загревање; електронски уреди и нивните 

делови за загревање на цигари или тутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори од 

течен никотин за електронски цигари; артикли 

за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, 

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии 

за цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки, 

кибрити  

 

(210) TM  2016/1153 (220) 05/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Здружение на граѓани за подршка и 

промоција на културата КОНТИНЕО 2020 

Скопје 

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 28, 

1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 10.01.10;26.07.25;26.13.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управувањето со работа; канцелариски 

работи; изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели; уметнички 

професии (бизнис менаџмент кај уметничките 

професии); изнајмување рекламен материјал; 

изнајмување рекламен простор; истражување 

(бизнис истражување); компјутерски бази на 

податоци (систематизација на информации 

во компјутерски бази на податоци); 

комуникациски медиуми (презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми), за 

малопродажба; малопродажба (презентација 

на стоки преку комуникациски медиуми за 

малопродажба); маркетинг истражување; 

објавување рекламни текстови; односи со 

јавноста; презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за малопродажба; 

рекламен материјал (ажурирање на 

рекламниот материјал); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; трговски саеми (организирање 

трговски саеми) за комерцијални или 

рекламни цели; уметнички професии (бизнис 

менаџмент кај уметничките професии)  

кл. 38  обезбедување на пристап до база на 

податоци; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пристап на глобална 

компјутерска мрежа; услуги со електронски 

огласни табли (телекомуникациски услиги)  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активност; забави 

(известување и водење забави); изложби 

(организирање изложби) за културни и 

образовни цели; конференции (организирање 

и водење конференции); микрофилмување 

(снимање микрофилмови); обезбедување 

електронски он-лајн публикации што не 

можат да се даунлодираат; обука (практична 

обука); образовни услуги; он-лајн 

публикување електронски книги и списанија; 

организирање и водење работилници; 

организирање и водење семинари; 

продавање билети (забава); фотографија; 

фотографски репортажи; електронско 
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издаваштво; информирање за образование; 

кинематографски филмови (изнајмување 

кинематографски филмови); конгреси 

(организирање и водење конгреси); 

претстави во живо (одржување претстави во 

живо); прикажување филмови; филмски 

студија; продукција на шоу програми; 

производство на филмови; професионално 

насочување (совети во врска со 

образованието и оспособувањето)  
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(210) TM  2016/1154 (220) 06/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) LABORATORIO ALDO-UNION, S.L. 

Baronesa de Malada, 73, 08950, Esplugues 

de Llobregat,, Barcelona, ES 

(740) Блаже Крчински, адвокат  

ул. Рајко Жинзифов бр. 49 А, 1000, Скопје 

(540)  

 

VENTOALDO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, лекови за 

луѓе  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати, вештачки 

екстремитети, ортопедски производи, 

хируршки материјали за шиење  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на фармацевтски производи, лекови за 

луѓе  

 

(210) TM  2016/1155 (220) 06/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) LABORATORIO ALDO-UNION, S.L. 

Baronesa de Malada, 73, 08950, Esplugues 

de Llobregat,, Barcelona, ES 

(740) Блаже Крчински, адвокат  

ул. Рајко Жинзифов бр. 49 А, 1000, Скопје 

(540)  

 

SALBUAIR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, лекови за 

луѓе  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати, вештачки 

екстремитети, ортопедски производи, 

хируршки материјали за шиење  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на фармацевтски производи, лекови за 

луѓе  

 

(210) TM  2016/1156 (220) 06/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство и трговија 

на големо и мало ТЕХНОАЛАТ КОМЕРЦ 

Атанас ДООЕЛ експорт импорт Гевгелија 

, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сива, зелена, бела, кафена, црна, 

црвена, виолетова 

(531) 05.11.02;26.01.04;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервиран зеленчук (цвекло)  

 

(210) TM  2016/1157 (220) 06/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство и трговија 

на големо и мало ТЕХНОАЛАТ КОМЕРЦ 

Атанас ДООЕЛ експорт импорт Гевгелија 

, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) сива, зелена, црна, бела, кафена, 

жолта, портокалова, виолетова, црвена 

(531) 05.09.24;08.07.07;26.01.04;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервиран зеленчук (ајвар)  

 

(210) TM  2016/1158 (220) 06/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство и трговија 

на големо и мало ТЕХНОАЛАТ КОМЕРЦ 

Атанас ДООЕЛ експорт импорт Гевгелија 

, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сива, зелена, црна, бела, кафена, 

жолта, портокалова 

(531) 11.01.02;26.01.04;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервиран зеленчук (ајвар)  

 

(210) TM  2016/1159 (220) 06/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство и трговија 

на големо и мало ТЕХНОАЛАТ КОМЕРЦ 

Атанас ДООЕЛ експорт импорт Гевгелија 

, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сива, зелена, бела, кафена, црна, 

црвена, жолта, портокалова 

(531) 05.09.24;08.07.07;26.01.04;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервиран зеленчук (лутеница)  

 

(210) TM  2016/1160 (220) 06/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство и трговија 

на големо и мало ТЕХНОАЛАТ КОМЕРЦ 

Атанас ДООЕЛ експорт импорт Гевгелија 

, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, бела, зелена, портокалова, 

виолетова, црна, црвена 

(531) 05.09.24;26.01.04;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервиран зеленчук (ѓувеч)  
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(210) TM  2016/1161 (220) 06/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство, 

инженеринг, внатрешен и надворешен 

транспорт СОФА СТУДИО ДОО Скопје 

ул. 42 бр. 3, Радишани, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, црна, бела 

(531) 26.03.23;26.13.01;27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  софи, мебел, канцелариски мебел, 

маси двоседи, троседи, кревети, креденци, 

клупи, училишен мебел, маси за компјутери, 

маси за масирање, полици, огледала, 

столарија, столчиња, столчиња за фризерски 

салони, уметнички дела од дрво восок гипс 

или пластика, фотељи, фотељи што се 

навалуваат, шанкови  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: софи, мебел, канцелариски мебел, 

маси двоседи, троседи, кревети, креденци, 

клупи, училишен мебел, маси за компјутери, 

маси за масирање, полици, огледала, 

столарија, столчиња, столчиња за фризерски 

салони, уметнички дела од дрво восок гипс 

или пластика, фотељи, фотељи што се 

навалуваат, шанкови  

кл. 42  внатрешно уредување, индустриски 

дизајн, тестирање ткаенини  

 

(210) TM  2016/1163 (220) 07/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) CORPORACION HABANOS, S.A. 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 

CU 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ    

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 
(591) темно кафено, светло кафени нијанси, 

црно 

(531) 05.13.08;24.09.01;26.01.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, вклучително пури, цигари, 

цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор 

за пушачи, вклучитечно пепелници, секачи за 

пури, кутии за кибрити, кутии за пури; 

кибрити, хумидори  

 

(210) TM  2016/1171 (220) 07/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) BIOGEN MA INC. (Massachusetts 

corporation) 

250 Binney Street, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ZINBRYTA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги од областа на 

неврологија  

 

(210) TM  2016/1173 (220) 09/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Hyundai Motor Company 
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231 Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ    

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски хардвер за коли; 

компјутерски софтвер за коли; софтвер за 

GPS навигациски системи; приемни уреди за 

комуникација кои се прикачуваат на коли; 

уреди за OBD (On-Board Diagnosis) за 

автомобили;  навигација за коли; уреди за 

далечинско мониторирање; уреди за 

автоматска контрола на брзината на возило; 

електронски системи за контрола за земни 

возила; уреди за предупредување од судир 

од напред (предна страна); електронски 

контролни единици; камери за коли; сензори 

за детектирање на движење; сензори за 

утврдување на забрзување; сензори за 

мерење на забрзување за коли; сензори за 

домет; уреди за мерење за детектирање на 

растојание помеѓу коли; сензори за 

латерално растојание за коли (латерални 

сензори); сензори за латерална безбедност 

за коли (латерални сензори); електронска 

дисплеј табла; контролни апарати за 

електронски сензори за коли; радарски 

сензори за сигнален процесор од сензор за 

кола и контролен уреди; електронски уреди 

за кочење за коли во итни ситуации; 

електронски апарати за круз (крстарење) 

контрола за коли; електронски уреди за 

помагање при круз (крстарење) за коли; 

електронски уреди за помагање при 

паркирање за коли; процесори за дигитални 

информации; електрични уреди за 

мониторирање на безбедноста  

 

(210) TM  2016/1174 (220) 09/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Mattel, Inc. 

333 Continental Boulevard El Segundo, 

California 90245, US 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 01.15.05;27.01.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар 

каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати 

за гаснење пожар;Шлемови; видео игри / 

софтвер; радија; компјутери; видеокасети; 

ДВД-а; ЦД-а; очила за сонце; компјутери; 

магнети; цвикери; телефони; телефонски 

апарати; Магнетни картички; игри (апарати за 

играње игри); инструменти за набљудување; 

компјутерски софтвер; софтверски апликации 

за превземање  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 
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материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња, Книжарски 

материјали,  календари; списанија; 

налепници; фото албуми; глина; марки, 

картички; хартија за завиткување; кеси за 

завиткување; прибори за пишување (сетови); 

моливи; пенкала; маркери; боички; папки; 

хартија; салфетки; марамчиња,  списанија, 

книги, компонирачки книги, планери,  

налепници за книги, тетратки, споменари, 

боенки, книги со активнсти, автогравски 

книги,  адресари, корици за книги, држачи за 

книги,  одбележувачи за во книга, кутии од 

картон, бележници од хартија, разгледници,  

трговски картички, картички, картички за 

подарок,  честитки, комплети за биро, прибор 

за пишување, острилки за молив,  

декоративни моливи, украси, креди, гуми за 

бришење, линијари за цртање, дневници, 

нотеси, споменари, папки, папки со фолии, 

жолта хартија, постери, сликарски комплети, 

уметнички и занаетчиски прибори, печатачи, 

перниче за печати, налепници, привремени 

тетоважи, налепници за нокти, покани, капи 

за забави, хартиени кеси, хартиени покривки 

за маса, хартиени подметачи, салфетки, 

хартиени банери, конфети, креп хартија, 

пластични подметачи, торби за ручек 

  

кл. 25  облека; обувки; капи; костими за 

маскенабал  

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи, украси за елка, Играчки; игри; 

кукли; возила играчки; фигури играчки; 

комплети играчки со шини и возови на 

далечинско управување; божиќни украси; 

спортски артикли што не се вклучени во 

другите класи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности, Онлајн забави; забави во живо; 

Онлајн игри; лични настапи од костимиран 

карактер; Забава и едукативни услуги со 

интерактивни игри; програми прикажани 

преку аудио и / или видео медиуми; Изложби 

и прикажување на забава и / или 

едукатививни услуги; Креирање програми, 

создавање, собирање или на друг начин 

оспособување на забава и / или 

едукатививни услуги преку пренесување или 

прикажување, вклучително и на интернет и 

сите други услуги во класата  

 

(210) TM  2016/1175 (220) 09/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Mattel, Inc. 

333 Continental Boulevard El Segundo, 

California 90245, US 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

UNO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елки; кукли; возила 

играчки; фигури играчки; комплети играчки со 

шини и возови на далечинско управување; 

божиќни украси; спортски артикли што не се 

вклучени во другите класи  

 

(210) TM  2016/1176 (220) 09/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Mattel, Inc. 

333 Continental Boulevard El Segundo, 

California 90245, US 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  
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(531) 26.01.20;26.01.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елки; кукли; возила 

играчки; фигури играчки; комплети играчки со 

шини и возови на далечинско управување; 

божиќни украси; спортски артикли што не се 

вклучени во другите класи  

 

(210) TM  2016/1177 (220) 09/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Mattel, Inc. 

333 Continental Boulevard El Segundo, 

California 90245, US 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 24.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар 

каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати 

за гаснење пожар, Шлемови; видео игри / 

софтвер; радија; компјутери; видеокасети; 

ДВД-а; ЦД-а; очила за сонце; компјутери; 

магнети; цвикери; телефони; телефонски 

апарати; Магнетни картички; игри (апарати за 

играње игри); инструменти за набљудување; 

компјутерски софтвер; софтверски апликации 

за превземање  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња, Книжарски 

материјали,  календари; списанија; 

налепници; фото албуми; глина; марки, 

картички; хартија за завиткување; кеси за 

завиткување; прибори за пишување (сетови); 

моливи; пенкала; маркери; боички; папки; 

хартија; салфетки; марамчиња,  списанија, 

книги, компонирачки книги, планери,  

налепници за книги, тетратки, споменари, 

боенки, книги со активнсти, автогравски 

книги,  адресари, корици за книги, држачи за 

книги,  одбележувачи за во книга, кутии од 
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картон, бележници од хартија, разгледници,  

трговски картички, картички, картички за 

подарок,  честитки, комплети за биро, прибор 

за пишување, острилки за молив,  

декоративни моливи, украси, креди, гуми за 

бришење, линијари за цртање, дневници, 

нотеси, споменари, папки, папки со фолии, 

жолта хартија, постери, сликарски комплети, 

уметнички и занаетчиски прибори, печатачи, 

перниче за печати, налепници, привремени 

тетоважи, налепници за нокти, покани, капи 

за забави, хартиени кеси, хартиени покривки 

за маса, хартиени подметачи, салфетки, 

хартиени банери, конфети, креп хартија, 

пластични подметачи, торби за ручек  

кл. 25  облека; обувки; капи; костими за 

маскенабал  

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи, украси за елка, играчки; игри; 

кукли; возила играчки; фигури играчки; 

комплети играчки со шини и возови на 

далечинско управување; божиќни украси; 

спортски артикли што не се вклучени во 

другите класи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности, Онлајн забави; забави во живо; 

Онлајн игри; лични настапи од костимиран 

карактер; Забава и едукативни услуги со 

интерактивни игри; програми прикажани 

преку аудио и/или видео медиуми; Изложби и 

прикажување на забава и/или едукатививни 

услуги; Креирање програми, создавање, 

собирање или на друг начин оспособување 

на забава и/или едукатививни услуги преку 

пренесување или прикажување, вклучително 

и на интернет и сите други услуги во класата  

 

(210) TM  2016/1178 (220) 09/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Mattel, Inc. 

333 Continental Boulevard El Segundo, 

California 90245, US 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 26.05.19;26.05.24;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар 

каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати 

за гаснење пожар, Шлемови; видео игри / 

софтвер; радија; компјутери; видеокасети; 

ДВД-а; ЦД-а; очила за сонце; компјутери; 

магнети; цвикери; телефони; телефонски 

апарати; Магнетни картички; игри (апарати за 

играње игри); инструменти за набљудување; 

компјутерски софтвер; софтверски апликации 

за превземање  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 
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материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња, Книжарски 

материјали,  календари; списанија; 

налепници; фото албуми; глина; марки, 

картички; хартија за завиткување; кеси за 

завиткување; прибори за пишување (сетови); 

моливи; пенкала; маркери; боички; папки; 

хартија; салфетки; марамчиња,  списанија, 

книги, компонирачки книги, планери,  

налепници за книги, тетратки, споменари, 

боенки, книги со активнсти, автогравски 

книги,  адресари, корици за книги, држачи за 

книги,  одбележувачи за во книга, кутии од 

картон, бележници од хартија, разгледници,  

трговски картички, картички, картички за 

подарок,  честитки, комплети за биро, прибор 

за пишување, острилки за молив,  

декоративни моливи, украси, креди, гуми за 

бришење, линијари за цртање, дневници, 

нотеси, споменари, папки, папки со фолии, 

жолта хартија, постери, сликарски комплети, 

уметнички и занаетчиски прибори, печатачи, 

перниче за печати, налепници, привремени 

тетоважи, налепници за нокти, покани, капи 

за забави, хартиени кеси, хартиени покривки 

за маса, хартиени подметачи, салфетки, 

хартиени банери, конфети, креп хартија, 

пластични подметачи, торби за ручек  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, 

производи од дрво, плута, трска, рогозина, 

врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, 

китови коски, школки, килибар, седеф, морска 

пена и замена на сите тие материјали, или од 

пластика, Мебел; огледала; рамки за слики; 

пластични привезоци за клучеви; опрема за 

бебиња; перници; вреќи за спиење; 

перничиња; лулки; бебешки кенгури; душеци 

за променување на бебиња; дубачиња за 

деца; перници; оградени простори за деца; 

високите столчиња; подвижни скали; 

перници; бебешки лулки; седиште за во 

автомобил; биро; душеци; закачалки за 

облека; висечки украси; подвижни кади за 

бебиња; подвижни нокшири за деца; Апарати 

за домаќинство или кујнски прибор и садови 

(од на благородни метали); чешли и сунѓери; 

четки; стаклени чаши; грнчарија  што не се 

вклучени во другите класи; Четка за заби; 

корпа за отпадоци; кутија за ужина  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови за 

домќинството, чешли и сунгери, четки (освен 

сликарски четки), материјали за правење 

четки, производи кои се користат за чистење, 

челична волна, сурово и полуобработено 

стакло (освен градежно стакло), стакларија, 

порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се 

опфатени со другите класи, Четки; четки за 

заби; од стакло; кутии за ручек; Порцелански 

фигури; плочи; шолји; садови; чаши; корпи за 

отпадоци; сламки; подвижни кади за бебиња; 

подвижни нокшири за деца; апарати за 

домаќинство или кујнски прибор и садови (од 

на благородни метали); грнчарија  што не се 

вклучени во другите класи; четки за заби; 

корпа за отпадоци  

кл. 25  облека; обувки; капи; костими за 

маскенабал  

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи, украси за елка, Играчки; игри; 

кукли; возила играчки; фигури играчки; 

комплети играчки со шини и возови на 

далечинско управување; божиќни украси; 

спортски артикли што не се вклучени во 

другите класи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности, Онлајн забави; забави во живо; 

Онлајн игри; лични настапи од костимиран 

карактер; Забава и едукативни услуги со 

интерактивни игри; програми прикажани 

преку аудио и / или видео медиуми; Изложби 

и прикажување на забава и / или 

едукатививни услуги; Креирање програми, 
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создавање, собирање или на друг начин 

оспособување на забава и / или 

едукатививни услуги преку пренесување или 

прикажување, вклучително и на интернет и 

сите други услуги во класата  
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(210) TM  2016/1179 (220) 09/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) NOVAPLOT ENTERPRISES LTD 

12A Kosti Palama Street, CY-3095, Limassol, 

CY 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

O ROLL Oliving 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла и масти за јадење; млечни 

производи и замена за млечни производи; 

месо; крем-путер; млеко; јогурт; екстракти од 

месо; бистра супа; супи; концентрати за 

чорба; препарати за правење буљон; кефир 

[млечен пијалак]; конзервирано месо; свинско 

месо; месо; димени колбаси; колбаси во 

тесто; сланина; месо (засолено месо); чипс 

со ниска масленост; живина; салати со 

зеленчук; џигер; кондензирано млеко; шунка; 

сурутка; производи од сирење; желеа од 

месо; сушено говедско месо; манџа од 

говедско месо; десерти од јогурт; подготвени 

јадења што се состојат главно од месо; 

готови јадења што се состојат целосно или 

значително со живина; готови јадења што се 

состојат целосно или значително со месо; 

подготвени салати; десерти од млечни 

производи; ќофтиња; крокети; ужинка на база 

на месо; болоња (мортадела, салама, 

колбаси); мисирка; производи од мисирка; 

плескавици од мисирка; конзервирано месо; 

конзервирани колбаси; преработени 

производи од месо; конзервирано зготвено 

месо; подготвено месо; говедски плескавици; 

пастрми; солено (конзервирано) говедско 

месо; пршута; производи од месо што се во 

форма на плескавици; салами; пакувано 

месо; замена за месо; хамбургери; свински 

шницли; свинска коленица; свинско филе; 

мешан зеленчук  

кл. 30  пијалаци на база на какао со млеко; 

пијалаци на база на кафе со млеко; јогурт 

(замрзнат -) [слатки пијалаци]; производи од 

тесто; овошни замрзнати плочки; сорбет 

[ладен овошен десерт] [мраз]; замрзната 

вода//сладолед на база на вода; тесто; тесто 

за печива; вафли; кечап; пити со месо; сафт 

од печено месо; мус (десерт -) [слатки]; мус 

(чоколадно -); мусли; сенф; petit-beurre 

бисквити; сладолед; сладолед (врзувачки 

агенси за -); пити; пица; пудинзи; пралини; 

пудинзи од ориз; сендвичи; сендвичи што 

содржат месо; чизбурегер [сендвичи]; 

чоколада; чоколадни декорации за торти; 

тортиљи; леб и земички; производи од тесто, 

торти, тартови и бисквити (колачиња); житни 

плочки и енергетски плочки  

 

(210) TM  2016/1180 (220) 12/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Gullane (Thomas) Limited 

Maple House, 149 Tottenham Court Road, 

London, W1T 7NF, GB 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 01.15.11;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 
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трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар 

каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати 

за гаснење пожар, Шлемови; видео игри / 

софтвер; радија; компјутери; видеокасети; 

ДВД-а; ЦД-а; очила за сонце; компјутери; 

магнети; цвикери; телефони; телефонски 

апарати; Магнетни картички; игри (апарати за 

играње игри); инструменти за набљудување; 

компјутерски софтвер; софтверски апликации 

за превземање  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња, книжарски 

материјали,  календари; списанија; 

налепници; фото албуми; глина; марки, 

картички; хартија за завиткување; кеси за 

завиткување; прибори за пишување (сетови); 

моливи; пенкала; маркери; боички; папки; 

хартија; салфетки; марамчиња,  списанија, 

книги, компонирачки книги, планери,  

налепници за книги, тетратки, споменари, 

боенки, книги со активнсти, автогравски 

книги,  адресари, корици за книги, држачи за 

книги,  одбележувачи за во книга, кутии од 

картон, бележници од хартија, разгледници,  

трговски картички, картички, картички за 

подарок,  честитки, комплети за биро, прибор 

за пишување, острилки за молив,  

декоративни моливи, украси, креди, гуми за 

бришење, линијари за цртање, дневници, 

нотеси, споменари, папки, папки со фолии, 

жолта хартија, постери, сликарски комплети, 

уметнички и занаетчиски прибори, печатачи, 

перниче за печати, налепници, привремени 

тетоважи, налепници за нокти, покани, капи 

за забави, хартиени кеси, хартиени покривки 

за маса, хартиени подметачи, салфетки, 

хартиени банери, конфети, креп хартија, 

пластични подметачи, торби за ручек  

кл. 25  облека; обувки; капи; костими за 

маскенабал  

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи, украси за елка, играчки; игри; 

кукли; возила играчки; фигури играчки; 

комплети играчки со шини и возови на 

далечинско управување; божиќни украси; 

спортски артикли што не се вклучени во 

другите класи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности, онлајн забави; забави во живо; 

Онлајн игри; лични настапи од костимирани 

карактер; Забава и едукатгивни услуги со 

интерактивни игри; програми програми 

прикаѓани преку аудио и / или видео 

медиумите; Изложби и прикажување на 

забава и / или едукатививни услуги; 

Креирање програми, создавање, собирање 

или на друг начин оспособување на забава и 

/ или едукатививни услуги преку пренесување 

или прикажување, вклучително и на интернет 

и сите други услуги во класата  

 

(210) TM  2016/1181 (220) 12/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Western Digital Technologies, Inc 

3355 Michelson Drive, Suite 100 Irvine 

California 92612, US 
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(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

WESTERN DIGITAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  уреди за складирање на податоци, 

имено, хард диск драјвери, дигитални диск 

драјвери, мултимедијални читачи (плеери), 

празни дигитални медии за складирање на 

податоци, преносливи хард диск драјвери, 

полупроводнички дискови (SSD), драјвери за 

флеш меморија, хибридни диск драјвери и 

компјутерски периферни единици; 

компјутерски уреди за складирање на 

податоци, имено, хардвер за компјутерска 

меморија, хард драјвери за компјутери и 

полупроводнички дискови (SSD) за 

компјутери; пренослив компјутерски бекап 

систем (систем за правење на резервни 

копии)  базиран на  хард драјвери; уреди за 

складирање на податоци на компјутерски 

мрежи, имено, хард диск драјвери, дигитални 

диск драјвери, мултимедијални читачи 

(плеери), празни дигитални медии за 

складирање на податоци, преносливи хард 

диск драјвери, полупроводнички дискови, 

драјвери за флеш меморија, хибридни диск 

драјвери и компјутерски периферни единици 

за складирање и бекапување на електронски 

податоци локално или преку 

телекомуникациона мрежа или преку облак 

(cloud); компјутерски производи кои што се 

користат за пренос, проток (streaming), 

преглед и репродукција на текстуални, аудио, 

видео и други податоци и датотеки, 

дигитални слики и мултимедијални содржини 

од уреди за складирање на податоци, хард 

драјвери, диск драјвери, и компјутерски 

периферни единици до телевизори, видео 

монитори, проектори, компјутерски и мобилни 

уреди, имено, компјутерски таблети, паметни 

телефони, лаптоп компјутери; чипови со 

интегрирани кола; чипови за флеш меморија; 

дијагностичка апаратура, не за медицинска 

намена, имено, апаратура која што се 

користи за анализа и оптимизација на 

компјутерски системи; апаратура за анализа, 

имено, интегрирани хардверски и софтверски 

системи и системи со вградени програми 

(фирмвер) за управување со центри на 

податоци од голем обем, и кој што се користи 

за анализа на податоци, уреди за 

складирање на податоци и за работа на 

системот за складирање на податоци, кои не 

се за медицинска намена; празни картички со 

интегрирани кола; компјутерски интерфејси; 

преносливи уреди за комуникација, 

мултимедијални читачи, и компјутерски 

уреди, имено, единици со магнетски ленти за 

компјутери, компјутерски мемориски уреди, 

компјутерски оперативни системи и 

компјутерски влезни уреди; компјутерски 

софтвер, хардвер и компјутерски вградени 

програми (фирмвер) за складирање, 

синхронизирање, испраќање, пронаоѓање, 

превземање, управување, организирање, 

обезбедување, споделување и бекапување 

на електронски податоци; компјутерски 

софтвер кој што се користи за анализа и 

оптимизација на компјутерски системи; 

компјутерски оперативни системи; 

компјутерски вградени програми (фирмвер) 

кој што се користи за контролирање на 

оптималната ефикасност на компјутерските 

системи и компоненти; софтвер кој што може 

да се превзема за употреба во анализа и 

оптимизација на компјутерски системи; 

софтвер за мобилни уреди  кој што може да 

се превзема за употреба во анализа и 

оптимизација на компјутерски системи; 

електронски упатства за употреба кои што 

може да се превземаат и кои се користат во 
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областа на уредите за складирање на 

податоци, имено, хард диск драјвери, 

дигитални диск драјвери, мултимедијални 

читачи (плеери), празни дигитални медии за 

складирање на податоци, преносливи хард 

диск драјвери, полупроводнички дискови 

(SSD), драјвери за флеш меморија, хибридни 

диск драјвери и компјутерски периферни 

единици  

кл. 42  научни и технолошки услуги во вид на 

анализи на системи и оптимизација на уреди 

со постојана флеш меморија, центри за 

чување и обработка на податоци, анализи на 

хиперскалабилни компјутерски системи 

(компјутерски системи кои имаат можност за 

додавање на нови процесори, хард дискови 

и/или меморија на постоечката компјутерска 

и/или дистрибутивна околина, 

карактеристични за сервери со голем број на 

компјутери) и анализа на компјутерски систем 

во облак (cloud) и оптимизација, истражување 

и дизајн  во врска со горенаведеното; 

индустриски истражувања во областа на 

системската анализа и оптимизација на 

уреди со постојана флеш меморија, центри 

за чување и обработка на податоци, 

хиперскалабилни компјутерски системи и 

компјутерски системи во облак (cloud); дизајн 

и развој на компјутерски хардвер и софтвер; 

калибрација; компјутерско програмирање; 

дизајнирање на компјутерски системи; 

анализа на компјутерски системи; 

претворање на компјутерски податоци и 

програми (не физичко претворање); 

преснимување на компјутерски програми; 

електронско складирање на податоци; 

инсталација на компјутерски софтвер; 

обезбедување информации за компјутерски 

технологии и програмирање; одржување на 

вграден софтвер (фирмвер) и софтвер; 

мониторинг на компјутерски системи со 

далечински пристап за да се осигура 

правилно работење и оптимизација на 

наведените системи; чување на резервни 

копии (бекапување) на податоци надвор од 

мрежа; повторно враќање на компјутерски 

податоци; хостирање на сервер; испитување 

на материјал; ажурирање на вграден софтвер 

(фирмвер) и софтвер; услуги на складирање 

на компјутерски и електронски податоци; 

услуги на дизајн, развој, ажурирање и 

одржување податоци на хард дискови (HDD), 

полупроводнички дискови (SSD) и  

компјутерски уреди за складирање на 

податоци; обезбедување на услуги на дизајн, 

развој, ажурирање и одржување на 

компјутерски хардвер, софтвер и системи за 

складирање на податоци, управување со 

податоци и бекапување (чување на резервни 

копии) на електронски податоци, во службени 

простории и во облак (cloud); услуги на 

техничка поддршка во областа на 

складирање на податоци, управување со 

податоци и бекапување (чување на резервни 

копии) на електронски податоци, во службени 

простории и во облак (cloud); компјутерски 

услуги за пристапување и собирање на 

содржини и медиски содржини кои се чуваат 

во облак (cloud) или на уреди, имено, 

обезбедување на употреба на технологија по 

пат на интернет страници за пристап до 

податоци складирани на дистрибуирани 

компјутерски сервери и мобилни дигитални 

електронски уреди; компјутерски услуги, 

имено, обезбедување на софтвер за онлајн 

апликациски програмски интерфејси (APIs) за 

пристапување, собирање, креирање, 

организација и управување со содржини и 

медиски содржини за употреба во развој на 

софтвер; компјутерство во облак (cloud) со 

помош на софтвер за пристап на 

компјутерски мрежи во облак ( cloud), услуги 

на софтвер за управување со ресурси во 

облак (cloud); услужни платформи кои што 

опфаќаат компјутерски софтверски 

платформи за пристапување и собирање на 
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содржини и медиски содржини сочувани 

(складирани) во облак (cloud) на електронски 

уреди во вид на мобилни телефони, таблет 

компјутери, и компјутери; компјутерски услуги 

кои што се наменети за обезбедување 

електронско складирање на глас, податоци 

или слики; услуги на безжично електронско 

складирање на податоци; услуги на безжично 

складирање на податоци за архивирање на 

бази на податоци, слики и други електронски 

податоци  

 

(210) TM  2016/1184 (220) 13/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Shell Brands International AG 

Baarermatte, 6340 Baar, CH 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

 

(591) жолта, црвена и бела 

(531) 07.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла; масти; средства за 

подмачкување; горива  

кл. 35  заедничко изложување на горива, 

мазива и други автомобилски производи во 

сервисни станици за возила, за да им 

овозможат на корисниците полесно да ги 

видат и купат тие производи; малопродажни 

услуги за стоки обезбедени на сервисните 

станици за возила, кои вклучуваат: готова и 

спакувана храна и пијалaци; резервни делови 

и прибор за возила; автомобилски производи; 

производи за нега на возило; производи за 

нега на моторот; подарок-картички; ефтини 

играчки; свежо и режено цвеќе; картички за 

доплата за мобилни телефони; алати за 

домашна и автомобилска употреба; спортски 

артикли; предмети и додатоци за патување; 

карти (мапи); канцелариски производи; книги; 

списанија; весници; лекови; тутун и 

производи за пушачи  

кл. 37  услуги на сервисна станица за возила 

(полнење и одржување); поправка, 

подмачкување, чистење, полирање и боење 

на возила; вулканизирање и местење на 

гуми; услуги за миење на автомобили  

 

(210) TM  2016/1185 (220) 14/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) МЕД ФОКУС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул. Огњан Прица бр. 1-1/2, Скопје, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, црвена, бела 

(531) 26.05.06;26.05.08;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компакт дискови (аудио-видео); оптички 

компакт дискови; оптички дискови; магнетни 

дискови; преносливи електронски изданија  

кл. 16  брошури, книги, магазини 

(периодични)  

кл. 41  забава; продукција на радио и 

телевизиски програми; продукција на шоу 

програми; продукција на филм на видео 

лента; искористување на он-лајн електронски 

изданија, не преносливи; издавање на 

текстови различни од промотивни текстови; 

телевизиска забава; пишување на текстови 

различни од промотивни текстови  
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(210) TM  2016/1186 (220) 14/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Изрботка на сапуни - ФЕДОР Николас 

Сашо Стаменковиќ Скопје 

ул. Петар Ацев 10 , Скопје, MK 

(540)  

 

 

(531) 05.05.20;27.05.11;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и останати 

супстанции за перење алишта, препарати за 

чистење, полирање, одмастување и 

стругање, сапуни, парфимериски производи, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, производи за нега на забите  

 

(210) TM  2016/1187 (220) 14/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) NOVARTIS AG, 

4002 BASEL, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

ARZERRA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третирање 

на рак  

 

(210) TM  2016/1189 (220) 14/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

TETRACIKLINE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/1190 (220) 14/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

LECORIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  
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(210) TM  2016/1191 (220) 14/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

FASDOL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/1192 (220) 14/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

COX - IN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/1193 (220) 14/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

ZITARA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/1194 (220) 14/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

OKI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/1197 (220) 14/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

FUSIDIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/1199 (220) 14/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

PRULAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/1201 (220) 14/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

BUSKOLAMIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/1202 (220) 14/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

DOLOMED 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/1207 (220) 14/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

MEZYL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/1211 (220) 14/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

JODEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/1212 (220) 14/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d 

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

NAXIL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за третирање 

на дишењето  

 

(210) TM  2016/1213 (220) 14/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Финансиско друштво ДИЏИТАЛ 

ФАЈНАНС ИНТЕРНЕШНАЛ ДООЕЛ Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3 - 

Соравиа Б./Центар к.3,, 1000, Скопје, MK 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  
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(591) црна, зелена 

(531) 26.03.23;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување од незгоди; актуарски 

услуги; обезбедување на плаќања; 

банкарство; брокерство; капитални 

инвестиции; собирање средства за 

добротворни цели; клиринг, финансиски / 

клиринг - куќи, финaнсиски; услуги на 

кредитни бироа; издавање на кредитни 

картички; советодавни услуги за долгови; 

размена на пари; факторинг; договарање 

финансии за градежни проекти; финансиски 

царински брокерски услуги; финансиски 

евалуации [осигурување, банкарство, 

недвижнини]; финансиски менаџмент; 

финансиски анализи; финансиско 

советување; финансиски информации; 

финансиски спонзорства; финансиски 

евалуации за дрвна сеча / финансиски 

вреднувања за дрвна сеча; финансиски 

евалуации за волна / финансиски 

вреднувања за волна; обезбедување 

финансиски информации преку веб страни; 

финансиско управување на регресни 

плаќања за други; финансиски услуги; 

финансирање купување на заем / 

финансирање купување на лизинг; заеми на 

рати; осигурително брокерство; осигурување; 

советување за осигурување; осигурителни 

информации; инвестирање на фондови; 

обезбедени заеми; заеми [финансии]; 

хипотекарно банкарство; заеднички фондови; 

онлајн банкартсво; заложни куќи; 

процесирање на плаќања со кредитни 

картички; процесирање на плаќања со 

дебитни картички; услуги на пензиски 

фондови; брокерство со недвижнини; услуги 

на сефови; услуги на банкарско штедење; 

брокерство со обврзници; берзански 

информации; услуги на берзанско 

брокерство; брокерство со акции и 

обврзници; гаранциски услуги; издавање на 

патнички чекови; доверителство / 

фидуцијарно  

 

(210) TM  2016/1214 (220) 14/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за услуги ИНСКЕЈЛ 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3 кат 

2/лок.2001 - Соравиа, Центар, Скопје, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) светло сина, темно сина 

(531) 27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  услуги на надворешни фирми во 

областа на информациските технологии; 

развивање компјутерски програми; 

развивање дата програми; 

развивање на софтвер, програмирање и 

имплементација; 

развивање компјутерски софтвер; 

компјутерски софтверски развој и дизајн; 

компјутерски развој за други; 

развивање на дата процесирачки програми 

по нарачки на трети лица; 

истражување и развој на компјутерски 

софтвер; 

развој на комјутерски софтвер солуции за 

апликации; 

развој и одржување на компјутерски софтвер  

 

(210) TM  2016/1215 (220) 15/12/2016 
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(442) 30/04/2017 

(731) ADOL sh.p.k. 

Rruga e Kavajes, Ish Kombinati Ushqimor  

"Ali Kelmendi" , 1027, Tirana, AL 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

DORUNTINA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива); 

ракија; жестоки алкохоли [пијалаци]; 

дестилирани пијалаци; дигестиви [ликери и 

жестоки алкохолни пијалаци]; аперативи; 

битерс [ликери]; алкохолни пијалаци од 

јаболка; коктели; џин; ликери; рум; водка; 

виски; вино; медовина [пијалак од вода и 

мед]; претходно подготвени (мешани) 

алкохолни пијалаци, различни од оние врз 

база на пиво; алкохолни есенции  

 

(210) TM  2016/1216 (220) 15/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) ADOL sh.p.k. 

Rruga e Kavajes, Ish Kombinati Ushqimor  

"Ali Kelmendi" , 1027, Tirana, AL 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

BATO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива); 

ракија; жестоки алкохоли [пијалаци]; 

дестилирани пијалаци; дигестиви [ликери и 

жестоки алкохолни пијалаци]; аперативи; 

битерс [ликери]; алкохолни пијалаци од 

јаболка; коктели; џин; ликери; рум; водка; 

виски; вино; медовина [пијалак од вода и 

мед]; претходно подготвени (мешани) 

алкохолни пијалаци, различни од оние врз 

база на пиво; алкохолни есенции  

 

(210) TM  2016/1217 (220) 16/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за консалтинг, 

производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 27.07.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален 

систем за позиционирање [GPS] апарат; 

компјутерски софтвер, снимен; USB флеш 

дискови; електромагнетни вентили 

[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски 

програми за играње; акумулатори, 

електрични; акумулатори, електрични, за 

возила; кутии за акумулатори; садови за 

акумулатори; компјутерски оперативни 

програми, снимени; акустични [звучни] 

аларми; акуиични спојки; акустични цевки; 

аларм (ѕвона за аларм), електрични; цртани 

филмови (анимирани цртани филмови); 

апарати за галванизација; апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

мерење растојанија; монитори [компјутерски 

хардвер]; апарати за сателитска навигација; 

компјутерски програми за играње; 

аудиовизуелни апарати за настава; 

барометри; видео монитори за бебе; 

двогледи; електрични брави; комлјутсрски 
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хардвер (инсталирање, одржување и 

поправање на компјутерски хардвер); 

компјутерски хардвер; копчиња за ѕвона; 

ваги; очила (синџирчиња за очила); високо 

фрекфентни апарати; грамофони; 

фонографски плочи; џебни калкулатори; 

монитори [компјутерски програми]; мембрани 

[фотографија]; чад (детектори за чад); 

апарати за снимање, пренос или 

репородукција на звук или слика; чипови 

(ДНА чипови); автомати за дозирање; 

електрични адаптери; апарати за 

електролиза; епрувети; полначи за батерии; 

акустични [звучни] аларми; количество 

(мерни инструменти за количество); 

калориметри; навлаки за очила; компјутерски 

тастатури; леќи; одела за нуркање; 

педометри; кутии за акумулатори; магнети; 

магнетофони; математички инструмети; 

микроскопи; модеми; огледала [оптика]; 

оптички дискови; очила за сонце; очила за 

спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми 

[оптика]; радија; радиотелефонски прибори; 

реостати; свирчиња за кучиња; сигнални 

ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи; 

дигитални знаци; читачи на бар кодови  

кл. 14  амајлии; бакар (сувенири од бакар); 

белезгии (накит); бисери (накит); вештачки 

дијаманти; ѓердани (накит); жици од 

благородни метали (накит); златни нишки 

(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за 

накит; игли (накит); кутии за накит; накит; 

накит (кутии за накит); монистри за правење 

накит; накит насликан со специјална техника, 

клуазоне (накит); обетки; полускапоцени 

камења; приврзоци (ситни украси или 

синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња 

(накит); слонова коска (накит); сувенири од 

бакар; талисмани (накит); украси (накит); 

украси од сребро; украсни ситници (накит); 

уметнички дела од благородни метали; 

шпинел (скапоцени камења)  

кл. 28  апарати за боди-билдинг; апарати за 

коцкање; апарати за игри за коцкање; 

апарати за исфрлање тениски топки; безбол 

(ракавици за безбол); возила играчки; вреќи 

за удирање; дама(игри); даски за сурфање; 

дрезги (обувки за одење по снег); друштвени 

игри; ѕвончиња за новогодишни елки; игри за 

градење; плишани играчки; појаси 

(планинарскипојаси); потполнки (заштитни 

потполнки) (деловиод спортскиот одела); 

ракавици (боксерски ракавици); ракавици за 

безбол; ракавици за голф; ракавици за игри; 

скејтборд; слот машини [апарати га игри] слот 

машини и апарати за игри; скии; скии (восок 

за скии); скии за на вода; стрели за пикадо; 

тениски мрежи; тобогани (предмети за 

играње); штитници за нозе (спортска опрема); 

игри со табли; игри*; јадици за риби; 

калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли; 

кукли; куќички за кукли; летање со змаеви; 

мамец (вештачки мамец за риболов); мамки 

(миризливи мамки за лов или риболов); 

мечиња; појаси за пливање; мрежи за вадење 

на уловена риба за спортски риболовци; 

мрежи за спортови; параглајдери; пливачко 

одело; перничиња за билјардски маси; 

планинарски појаси; сноуборд; хартиени капи 

за забава  

кл. 41  вариетеа; гимнастичка обука; 

дресирање животни; забава; забавни 

паркови; известување за рекреација; казино 

(коцкање) (обезбедување опрема во казино); 

изнајмување тениски игралишта; 

изнајмување спортска опрема со исклучок на 

возила; книги (објавување книги); коцкање 

(играње за пари); лотарии (организирање 

лотарии); ноќни клубови; обезбедување 

услуги за караоке; објавување книги; обука 

(практична обука) (демонстрирање); 

организирање избори на убавици; паркови 

(забавни паркови); стидија (филмски студија); 

продавање билети (забава); разонода 

(забава); телевизиски програми (продукција 

на радио и телевизиски програми); услуги на 
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дискотеки; услуги на здравствени клубови; 

услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн 

од една информатичка мрежа; услуги на 

кампови за летување (забава); услуги на 

клубови (забава и образование); услуги на 

компонирање музика; спроведување на 

фитнес часови; спроведување на 

организирани тури; услуги на оркестри; 

филмови на видео ленти (производство на 

филмови на видео ленти); услуги на личен 

тренер [фитнес тренинг]  

 

(210) TM  2016/1218 (220) 19/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) L&M Sarl 

rue La Fayette, 75009, Paris, FR 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат  

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

(540)  

 
(531) 03.07.17;24.01.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, парфимерија, есенцијални

 масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на заби, 

средства за депилација, производи за 

отстранување на шминка, кармин, маски за 

лице, производи за бричење, препарати за 

кожа (полирање), креми за кожа  

кл. 18  кожа и имитации на кожа; торби и 

куфери, чадори, сонцебрани и стапови за 

одење; паричници, рачни торби, ранци, торби 

со тркалца, торби за планинарење и 

кампирање, патни торби, торби за плажа, 

училишни торби, несесери (празни), торби 

или мрежести торби за пазарување  

кл. 25  облека, обувки, капи и долна облека  

 

(210) TM  2016/1219 (220) 16/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за консалтинг услуги 

ПРАЕЛЕГАЛ МЕЃУНАРОДЕН КОНСАЛТИНГ 

ДОО Скопје 

ул. „Филип Втори Македонски“ бр. 3-106, 

Соравија, Центар, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Даути и 

Симјаноски  

ул. Струшка бр. 25/1, Тетово 

(540)  

 
(591) бела, црвена, бордо, црна и сива 

(531) 24.17.01;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање на стока; организирање на 

патувања  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2016/1220 (220) 16/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за консалтинг услуги 

ПРАЕЛЕГАЛ МЕЃУНАРОДЕН КОНСАЛТИНГ 

ДОО Скопје 

ул. „Филип Втори Македонски“ бр. 3-106, 

Соравија, Центар, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Даути и 

Симјаноски  

ул. Струшка бр. 25/1, Тетово 

(540)  

 
(591) бела, црвена, бордо, црна и сива 

(531) 24.17.01;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање на стока; организирање на 

патувања  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2016/1221 (220) 19/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Дарко Стојоски 

ул. Ванчо Мицков бр. 97/15, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(531) 27.07.04;27.07.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  комерцијални или рекламни цели; 

маркетинг истражување; маркетинг студии; 

надворешно рекламирање; објавување 

рекламни текстови; организирање изложби за 

комерцијални или рекламни цели; пишување 

рекламни текстови; подготвување рекламни 

рубрики; радио реклами; рекламен материјал 

(ажурирање на рекламниот материјал); 

рекламирање; рекламирање [огласување]; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); рекламни текстови 

(објавување рекламни текстови);рекламни 

текстови (пишување рекламни текстови); 

текстови (обработка на текстови); текстови 

(пишување рекламни текстови); телевизиски 

реклами;телевизиско 

рекламирање;уметнички професии 

(бизнисменаџмент кај уметничките 

професии); уредување излози; услуги за 

дизајн на страници за рекламни цели; 

ширење на рекпамните огласи  

кл. 41  дизајнерски услуги што не се за 

рекламни цели; електронско издаваштво; 

звучни записи (изнајмување звучни записи); 

изложби (организирање изложби) за културни 

или образовни цели; обука (практична 

обука)[демонстрирање]; организирање и 

водење концерти; организирање и водење 

работилници [обука]; организирање и водење 

семинари; организирање изложби за 

културни или образовни цели; студија 

(филмски студија); текстови (објавување 

текстови) со исклучок на рекламни текстови; 

текстови (пишување текстови) што не се 

рекламни текстови; услуги на дигитално 

сликање; услуги на естрадни уметници 

[забавувачи]; услуги на игри што се 

обезбедуваат он-лајн од една информатичка 

мрежа; услуги на компонирање музика; 

услуги на пишување сценарија; услуги на 

студија за снимање; филмски студија; 

фотографија; шоу програми (продукција на 

шоу програми)  

кл. 42  графички дизајн; давање простор за 

веб [интернет] страници; дизајн (графички 

дизајн); дизајн (индустриски дизајн); дизајн на 

амбалажи (услуги за дизајн на амбалажи); 

дизајнирање [индустриски дизајн]; 

дизајнирање облека; индустриски дизајн; 

креирање и одржување веб [интернет] 

страници за други; облека (дизајнирање 

облека); одржување (креирање и одржување) 

веб [интернет] страници за други; услуги за 

дизајн на амбалажи  

 

(210) TM  2016/1229 (220) 20/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) NBCUniversal Media, LLC 

30 Rockefeller Plaza, New York, New York 

10112, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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NBC 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  дигитални медиуми, имено, наснимени 

DVD-а, CD-a, дигитални дискови со висока 

дефиниција, видео касети, дигитални видео 

дискови, дигитални повеќенаменски дискови, 

превземачки аудио и видео датотеки, што 

содржат аудиовизуелна и мултимедијална 

забавна содржина и игри; превземачка аудио, 

видео и аудиовизуелна мултимедијална 

содржина од областа на забавата, имено, 

мултимедијални филмски инсерти, филмски 

трејлери, интервјуа, критики, коментари, 

музички видеа, играни филмови и 

телевизиски шоуа; наснимени компакт 

дискови што содржат музика; наснимени 

DVD-а и CD-a што содржат играни филмови и 

телевизиски програми; превземачки имејџ 

(архивски) датотеки што содржат слики, 

текст, аудио, видео, игри и графики поврзани 

со аудиовизуелна и мултимедијална забавна 

содржина; софтвер за видео игри и програми 

за видео игри; дискови со видео игри; 

кертриџи со видео игри; софтвер за игри, 

имено, превземачки апликациски софтвер за 

комјутерски игри, софтвер за компјутерски 

игри обезбеден на CD-a, DVD-а, кертриџи и 

мемориски картички, софтвер за компјутерски 

игри за употреба на мобилни и целуларни 

телефони, превземачки програми за 

компјутерски игри, електронски програми за 

игри, превземачки електронски софтвер за 

игри за употреба на мобилни и целуларни 

телефони и рачни компјутери, апликации за 

компјутерски игри за мобилни уреди, и 

софтвер за компјутерски игри за персонални 

компјутери и домашни конзоли за видео игри; 

наснимени компјутерски софтверски 

програми што содржат играни филмови и 

телевизиски програми; интерактивни 

мултимедијални софтверски програми за 

едукација и забава; интерактивен 

мултимедијален софтвер за играње игри; 

превземачки апликациски софтвер и 

компјутерски апликациски софтвер за 

мобилни, преносни и рачни уреди што 

овозможуваат корисници да гледаат и пуштат 

аудио, видео и аудиовизуелна содржина и 

информации поврзани со содржина од 

областа на забава; компјутерски софтвер и 

превземачки апликации за испорачување, 

пристапување, превземање, стриминг, 

пуштање, пребарување, и гледање на 

виртуелна реалност и дигитална содржина; 

компјутерска периферна опрема; празни 

флеш драјвови; превземачки видеа, 

телевизиски програми и играни филмови; 

превземачки мелодии за мобилни телефони, 

преносни и рачни уреди; превземачки 

електронски публикации, имено, 

информативни листи, информативни летоци, 

брошури, новини, периодичници, стилски 

водичи, книги и упатства, што содржат 

информации поврзани со аудиовизуелна и 

мултимедијална забавна содржина; аудио 

книги од различни жанрови; магнети; 

додатоци за мобилни, преносни и рачни 

уреди, имено, полначи за батерии, слушалки, 

слушалки за во уво, звучници, футроли, 

заштитни покривки, заштитни покривки за 

екрани, маски (face plates), адаптери, жични и 

безжични слушачки за во уво, микрофони и 

хендс-фри уреди; батерии; калкулатори; 

подлоги за глувче; шлемови; уреди што 

пловат; цевки за нуркање; очила за пливање; 

маски за пливање; очила, имено, очила за 

вид, очила за сонце, очила за читање и 

футроли за истите; 3D очила; картички за 

подароци, имено, магнетно кодирани 

картички за подароци и кодирани електронски 

картички за подароци со чип  

кл. 38  услуги за емитување телевизија; 

емитување кабелска телевизија; емитување 
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сателитска телевизија; безжично емитување; 

преноси на видео на барање; комуникациски 

услуги, имено, пренос на глас, аудио, звук, 

видео, слики, графики, пораки и податоци по 

пат на телекомуникациски мрежи, безжични 

комуникациски мрежи, интернет, мрежи за 

информациски услуги и податочни мрежи; 

услуги за пренос, имено, пренос на кабелска 

телевизија, сателитска телевизија, 

телевизиски пренос, и електронски пренос на 

податоци, графика, звук и видео; пренос и 

стриминг на програми, аудио и видео 

содржини, и забавни медиумски содржини 

преку глобални компјутерски мрежи и 

безжични комуникациски мрежи; стриминг на 

податоци; стриминг и испорака на виртуална 

реалност и дигитална содржина; мобилни 

медиумски услуги од природата на 

електронски пренос на забавна медиумска 

содржина; вебкастинг услуги; подкастинг 

услуги; услуги за електронски огласни табли; 

обезбедување он-лајн соби за разговори и 

форуми за пренос на пораки помеѓу 

компјутерски корисници во врска со играни 

филмови, телевизиски програми, тековни 

настани, профили, културни, политички и 

прашања за животен стил; обезбедување он-

лајн соби за разговори за социјално 

вмрежување; обезбедување виртуелни соби 

за разговори воспоставени преку текстуални 

пораки; обезбедување онлајн форуми за 

комуникација од областа на аудио, видео и 

аудиовизуелна содржина; комуникации од 

компјутерски терминали; електронски пренос 

на критики и информации за забавни 

содржини преку интернет, мобилни дигитални 

електронски уреди, комуникациски мрежи и 

безжични телекомуникациски мрежи; 

обезбедување пристап на трети лица до 

мрежна инфраструктура за користење во 

испорака, пренос, кеширање, и стриминг на 

аудиовизуелна и мултимедијална содржина  

кл. 41  продукција и дистрибуција на 

телевозиски програми и играни филмови; 

продукција и дистрибуција на звучни и 

визуелни записи; услуги за изработка на 

телевизиска програма, обезбедување на 

видео на барање, телевизиски програми и 

играни филмови; обезбедување на 

непревземачки видео содржини, телевизиски 

програми и играни филмови; забавни услуги, 

имено, обезбедување на мултимедијални 

програми; информациски услуги за забава; 

продукција и дистрибуција на интерактивни, 

видео и мобилни игри; услуги за забава, 

имено, обезбедување онлајн игри, веб-

базирани игри, виртуелно реални игри, 

интерактивни игри, видео игри и мобилни 

игри; софтвер за виртуелно реални игри; 

обезбедување услуги за забава преку 

глобална комуникациска мрежа во вид на 

веб-страни што содржат широк спектар на 

информации за забава од општ интерест во 

врска со играни филмови, телевизиски шоу 

програми, видеа, филмски инсерти, 

фотографии, и други мултимедијални 

материјали; обезбедување веб-страна за 

забавни цели што содржи технологија што 

овозможува корисниците да прикачуваат и 

споделуваат фотографии, видеа, графики, 

податоци и мултимедијална содржина; услуги 

за забава, имено, обезбедување подкасти и 

вебкасти; обезбедување он-лајн електронски 

публикации, што не се превземаат; 

публикација на книги; услуги за дистрибуција, 

снимање, продукција и објавување на музика; 

презентација на перформанси во живо; 

приредување и спроведување на изложби 

поврзани со играни филмови и телевизиски 

филмови; услуги за туристички водичи; 

услуги за забавни и тематски паркови  

 

(210) TM  2016/1230 (220) 20/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) NBCUniversal Media, LLC 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   327 | С т р а н а  

 

30 Април 2017 Гласник Бр. 2/2017  

30 Rockefeller Plaza, New York, New York 

10112, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(531) 03.07.04;03.07.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  дигитални медиуми, имено, наснимени 

DVD-а, CD-a, дигитални дискови со висока 

дефиниција, видео касети, дигитални видео 

дискови, дигитални повеќенаменски дискови, 

превземачки аудио и видео датотеки, што 

содржат аудиовизуелна и мултимедијална 

забавна содржина и игри; превземачка аудио, 

видео и аудиовизуелна мултимедијална 

содржина од областа на забавата, имено, 

мултимедијални филмски инсерти, филмски 

трејлери, интервјуа, критики, коментари, 

музички видеа, играни филмови и 

телевизиски шоуа; наснимени компакт 

дискови што содржат музика; наснимени 

DVD-а и CD-a што содржат играни филмови и 

телевизиски програми; превземачки имејџ 

(архивски) датотеки што содржат слики, 

текст, аудио, видео, игри и графики поврзани 

со аудиовизуелна и мултимедијална забавна 

содржина; софтвер за видео игри и програми 

за видео игри; дискови со видео игри; 

кертриџи со видео игри; софтвер за игри, 

имено, превземачки апликациски софтвер за 

комјутерски игри, софтвер за компјутерски 

игри обезбеден на CD-a, DVD-а, кертриџи и 

мемориски картички, софтвер за компјутерски 

игри за употреба на мобилни и целуларни 

телефони, превземачки програми за 

компјутерски игри, електронски програми за 

игри, превземачки електронски софтвер за 

игри за употреба на мобилни и целуларни 

телефони и рачни компјутери, апликации за 

компјутерски игри за мобилни уреди, и 

софтвер за компјутерски игри за персонални 

компјутери и домашни конзоли за видео игри; 

наснимени компјутерски софтверски 

програми што содржат играни филмови и 

телевизиски програми; интерактивни 

мултимедијални софтверски програми за 

едукација и забава; интерактивен 

мултимедијален софтвер за играње игри; 

превземачки апликациски софтвер и 

компјутерски апликациски софтвер за 

мобилни, преносни и рачни уреди што 

овозможуваат корисници да гледаат и пуштат 

аудио, видео и аудиовизуелна содржина и 

информации поврзани со содржина од 

областа на забава; компјутерски софтвер и 

превземачки апликации за испорачување, 

пристапување, превземање, стриминг, 

пуштање, пребарување, и гледање на 

виртуелна реалност и дигитална содржина; 

компјутерска периферна опрема; празни 

флеш драјвови; превземачки видеа, 

телевизиски програми и играни филмови; 

превземачки мелодии за мобилни телефони, 

преносни и рачни уреди; превземачки 

електронски публикации, имено, 

информативни листи, информативни летоци, 

брошури, новини, периодичници, стилски 

водичи, книги и упатства, што содржат 

информации поврзани со аудиовизуелна и 

мултимедијална забавна содржина; аудио 

книги од различни жанрови; магнети; 

додатоци за мобилни, преносни и рачни 

уреди, имено, полначи за батерии, слушалки, 

слушалки за во уво, звучници, футроли, 

заштитни покривки, заштитни покривки за 

екрани, маски (face plates), адаптери, жични и 

безжични слушачки за во уво, микрофони и 

хендс-фри уреди; батерии; калкулатори; 
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подлоги за глувче; шлемови; уреди што 

пловат; цевки за нуркање; очила за пливање; 

маски за пливање; очила, имено, очила за 

вид, очила за сонце, очила за читање и 

футроли за истите; 3D очила; картички за 

подароци, имено, магнетно кодирани 

картички за подароци и кодирани електронски 

картички за подароци со чип  

кл. 38  услуги за емитување телевизија; 

емитување кабелска телевизија; емитување 

сателитска телевизија; безжично емитување; 

преноси на видео на барање; комуникациски 

услуги, имено, пренос на глас, аудио, звук, 

видео, слики, графики, пораки и податоци по 

пат на телекомуникациски мрежи, безжични 

комуникациски мрежи, интернет, мрежи за 

информациски услуги и податочни мрежи; 

услуги за пренос, имено, пренос на кабелска 

телевизија, сателитска телевизија, 

телевизиски пренос, и електронски пренос на 

податоци, графика, звук и видео; пренос и 

стриминг на програми, аудио и видео 

содржини, и забавни медиумски содржини 

преку глобални компјутерски мрежи и 

безжични комуникациски мрежи; стриминг на 

податоци; стриминг и испорака на виртуална 

реалност и дигитална содржина; мобилни 

медиумски услуги од природата на 

електронски пренос на забавна медиумска 

содржина; вебкастинг услуги; подкастинг 

услуги; услуги за електронски огласни табли; 

обезбедување он-лајн соби за разговори и 

форуми за пренос на пораки помеѓу 

компјутерски корисници во врска со играни 

филмови, телевизиски програми, тековни 

настани, профили, културни, политички и 

прашања за животен стил; обезбедување он-

лајн соби за разговори за социјално 

вмрежување; обезбедување виртуелни соби 

за разговори воспоставени преку текстуални 

пораки; обезбедување онлајн форуми за 

комуникација од областа на аудио, видео и 

аудиовизуелна содржина; комуникации од 

компјутерски терминали; електронски пренос 

на критики и информации за забавни 

содржини преку интернет, мобилни дигитални 

електронски уреди, комуникациски мрежи и 

безжични телекомуникациски мрежи; 

обезбедување пристап на трети лица до 

мрежна инфраструктура за користење во 

испорака, пренос, кеширање, и стриминг на 

аудиовизуелна и мултимедијална содржина  

кл. 41  продукција и дистрибуција на 

телевозиски програми и играни филмови; 

продукција и дистрибуција на звучни и 

визуелни записи; услуги за изработка на 

телевизиска програма, обезбедување на 

видео на барање, телевизиски програми и 

играни филмови; обезбедување на 

непревземачки видео содржини, телевизиски 

програми и играни филмови; забавни услуги, 

имено, обезбедување на мултимедијални 

програми; информациски услуги за забава; 

продукција и дистрибуција на интерактивни, 

видео и мобилни игри; услуги за забава, 

имено, обезбедување онлајн игри, веб-

базирани игри, виртуелно реални игри, 

интерактивни игри, видео игри и мобилни 

игри; софтвер за виртуелно реални игри; 

обезбедување услуги за забава преку 

глобална комуникациска мрежа во вид на 

веб-страни што содржат широк спектар на 

информации за забава од општ интерест во 

врска со играни филмови, телевизиски шоу 

програми, видеа, филмски инсерти, 

фотографии, и други мултимедијални 

материјали; обезбедување веб-страна за 

забавни цели што содржи технологија што 

овозможува корисниците да прикачуваат и 

споделуваат фотографии, видеа, графики, 

податоци и мултимедијална содржина; услуги 

за забава, имено, обезбедување подкасти и 

вебкасти; обезбедување он-лајн електронски 

публикации, што не се превземаат; 

публикација на книги; услуги за дистрибуција, 

снимање, продукција и објавување на музика; 
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презентација на перформанси во живо; 

приредување и спроведување на изложби 

поврзани со играни филмови и телевизиски 

филмови; услуги за туристички водичи; 

услуги за забавни и тематски паркови  

 

(210) TM  2016/1231 (220) 20/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Universal City Studios LLC 

100 Universal City Plaza, Universal City, 

California 91608,, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

UNIVERSAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  услуги за емитување телевизија; 

емитување кабелска телевизија; емитување 

сателитска телевизија; безжично емитување; 

преноси на видео на барање; комуникациски 

услуги, имено, пренос на глас, аудио, звук, 

видео, слики, графики, пораки и податоци по 

пат на телекомуникациски мрежи, безжични 

комуникациски мрежи, интернет, мрежи за 

информациски услуги и податочни мрежи; 

услуги за пренос, имено, пренос на кабелска 

телевизија, сателитска телевизија, 

телевизиски пренос, и електронски пренос на 

податоци, графика, звук и видео; пренос и 

стриминг на програми, аудио и видео 

содржини, и забавни медиумски содржини 

преку глобални компјутерски мрежи и 

безжични комуникациски мрежи; стриминг на 

податоци; стриминг и испорака на виртуална 

реалност и дигитална содржина; мобилни 

медиумски услуги од природата на 

електронски пренос на забавна медиумска 

содржина; вебкастинг услуги; подкастинг 

услуги; услуги за електронски огласни табли; 

обезбедување он-лајн соби за разговори и 

форуми за пренос на пораки помеѓу 

компјутерски корисници во врска со играни 

филмови, телевизиски програми, тековни 

настани, профили, културни, политички и 

прашања за животен стил; обезбедување он-

лајн соби за разговори за социјално 

вмрежување; обезбедување виртуелни соби 

за разговори воспоставени преку текстуални 

пораки; обезбедување онлајн форуми за 

комуникација од областа на аудио, видео и 

аудиовизуелна содржина; комуникации од 

компјутерски терминали; електронски пренос 

на критики и информации за забавни 

содржини преку интернет, мобилни дигитални 

електронски уреди, комуникациски мрежи и 

безжични телекомуникациски мрежи; 

обезбедување пристап на трети лица до 

мрежна инфраструктура за користење во 

испорака, пренос, кеширање, и стриминг на 

аудиовизуелна и мултимедијална содржина  

 

(210) TM  2016/1232 (220) 20/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Zoetis Services LLC 

10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

DRAXXIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  ветеринарни препарати и супстанци, 

имено, антибиотици за добиток и свињи  

 

(210) TM  2016/1233 (220) 20/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Земјоделско трговско друштво 

СТОЧАРСТВО АД Богданци 

Маршал Тито бб, Богданци, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(540)  

 
(591) бела, црвена 

(531) 26.01.20;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сирење, кашкавал, кисела павлака  

 

(210) TM  2016/1234 (220) 21/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за консалтинг, 

производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK 

(540)  

 

FOUR SEASONS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален 

систем за позиционирање [GPS] апарат; 

компјутерски софтвер, снимен; USB флеш 

дискови; електромагнетни вентили 

[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски 

програми за играње; акумулатори, 

електрични; акумулатори, електрични, за 

возила; кутии за акумулатори; садови за 

акумулатори; компјутерски оперативни 

програми, снимени; акустични [звучни] 

аларми; акуиични спојки; акустични цевки; 

аларм (ѕвона за аларм), електрични; цртани 

филмови (анимирани цртани филмови); 

апарати за галванизација; апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

мерење растојанија; монитори [компјутерски 

хардвер]; апарати за сателитска навигација; 

компјутерски програми за играње; 

аудиовизуелни апарати за настава; 

барометри; видео монитори за бебе; 

двогледи; електрични брави; комлјутсрски 

хардвер (инсталирање, одржување и 

поправање на компјутерски хардвер); 

компјутерски хардвер; копчиња за ѕвона; 

ваги; очила (синџирчиња за очила); високо 

фрекфентни апарати; грамофони; 

фонографски плочи; џебни калкулатори; 

монитори [компјутерски програми]; мембрани 

[фотографија]; чад (детектори за чад); 

апарати за снимање, пренос или 

репородукција на звук или слика; чипови 

(ДНА чипови); автомати за дозирање; 

електрични адаптери; апарати за 

електролиза; епрувети; полначи за батерии; 

акустични [звучни] аларми; количество 

(мерни инструменти за количество); 

калориметри; навлаки за очила; компјутерски 

тастатури; леќи; одела за нуркање; 

педометри; кутии за акумулатори; магнети; 

магнетофони; математички инструмети; 

микроскопи; модеми; огледала [оптика]; 

оптички дискови; очила за сонце; очила за 

спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми 

[оптика]; радија; радиотелефонски прибори; 

реостати; свирчиња за кучиња; сигнални 

ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи; 

дигитални знаци; читачи на бар кодови  

кл. 14  амајлии; бакар (сувенири од бакар); 

белезгии (накит); бисери (накит); вештачки 

дијаманти; ѓердани (накит); жици од 

благородни метали (накит); златни нишки 

(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за 

накит; игли (накит); кутии за накит; накит; 

накит (кутии за накит); монистри за правење 

накит; накит насликан со специјална техника, 

клуазоне (накит); обетки; полускапоцени 

камења; приврзоци (ситни украси или 

синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња 

(накит); слонова коска (накит); сувенири од 

бакар; талисмани (накит); украси (накит); 

украси од сребро; украсни ситници (накит); 

уметнички дела од благородни метали; 

шпинел (скапоцени камења)  

кл. 28  апарати за боди-билдинг; апарати за 

коцкање; апарати за игри за коцкање; 
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апарати за исфрлање тениски топки; безбол 

(ракавици за безбол); возила играчки; вреќи 

за удирање; дама(игри); даски за сурфање; 

дрезги (обувки за одење по снег); друштвени 

игри; ѕвончиња за новогодишни елки; игри за 

градење; плишани играчки; појаси 

(планинарскипојаси); потполнки (заштитни 

потполнки) (деловиод спортскиот одела); 

ракавици (боксерски ракавици); ракавици за 

безбол; ракавици за голф; ракавици за игри; 

скејтборд; слот машини [апарати га игри] слот 

машини и апарати за игри; скии; скии (восок 

за скии); скии за на вода; стрели за пикадо; 

тениски мрежи; тобогани (предмети за 

играње); штитници за нозе (спортска опрема); 

игри со табли; игри*; јадици за риби; 

калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли; 

кукли; куќички за кукли; летање со змаеви; 

мамец (вештачки мамец за риболов); мамки 

(миризливи мамки за лов или риболов); 

мечиња; појаси за пливање; мрежи за вадење 

на уловена риба за спортски риболовци; 

мрежи за спортови; параглајдери; пливачко 

одело; перничиња за билјардски маси; 

планинарски појаси; сноуборд; хартиени капи 

за забава  

кл. 41  вариетеа; гимнастичка обука; 

дресирање животни; забава; забавни 

паркови; известување за рекреација; казино 

(коцкање) (обезбедување опрема во казино); 

изнајмување тениски игралишта; 

изнајмување спортска опрема со исклучок на 

возила; книги (објавување книги); коцкање 

(играње за пари); лотарии (организирање 

лотарии); ноќни клубови; обезбедување 

услуги за караоке; објавување книги; обука 

(практична обука) (демонстрирање); 

организирање избори на убавици; паркови 

(забавни паркови); стидија (филмски студија); 

продавање билети (забава); разонода 

(забава); телевизиски програми (продукција 

на радио и телевизиски програми); услуги на 

дискотеки; услуги на здравствени клубови; 

услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн 

од една информатичка мрежа; услуги на 

кампови за летување (забава); услуги на 

клубови (забава и образование); услуги на 

компонирање музика; спроведување на 

фитнес часови; спроведување на 

организирани тури; услуги на оркестри; 

филмови на видео ленти (производство на 

филмови на видео ленти); услуги на личен 

тренер [фитнес тренинг]  

 

(210) TM  2016/1235 (220) 21/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за консалтинг, 

производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK 

(540)  

 

BIG FIVE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален 

систем за позиционирање [GPS] апарат; 

компјутерски софтвер, снимен; USB флеш 

дискови; електромагнетни вентили 

[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски 

програми за играње; акумулатори, 

електрични; акумулатори, електрични, за 

возила; кутии за акумулатори; садови за 

акумулатори; компјутерски оперативни 

програми, снимени; акустични [звучни] 

аларми; акуиични спојки; акустични цевки; 

аларм (ѕвона за аларм), електрични; цртани 

филмови (анимирани цртани филмови); 

апарати за галванизација; апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

мерење растојанија; монитори [компјутерски 

хардвер]; апарати за сателитска навигација; 

компјутерски програми за играње; 

аудиовизуелни апарати за настава; 

барометри; видео монитори за бебе; 
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двогледи; електрични брави; комлјутсрски 

хардвер (инсталирање, одржување и 

поправање на компјутерски хардвер); 

компјутерски хардвер; копчиња за ѕвона; 

ваги; очила (синџирчиња за очила); високо 

фрекфентни апарати; грамофони; 

фонографски плочи; џебни калкулатори; 

монитори [компјутерски програми]; мембрани 

[фотографија]; чад (детектори за чад); 

апарати за снимање, пренос или 

репородукција на звук или слика; чипови 

(ДНА чипови); автомати за дозирање; 

електрични адаптери; апарати за 

електролиза; епрувети; полначи за батерии; 

акустични [звучни] аларми; количество 

(мерни инструменти за количество); 

калориметри; навлаки за очила; компјутерски 

тастатури; леќи; одела за нуркање; 

педометри; кутии за акумулатори; магнети; 

магнетофони; математички инструмети; 

микроскопи; модеми; огледала [оптика]; 

оптички дискови; очила за сонце; очила за 

спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми 

[оптика]; радија; радиотелефонски прибори; 

реостати; свирчиња за кучиња; сигнални 

ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи; 

дигитални знаци; читачи на бар кодови  

кл. 14  амајлии; бакар (сувенири од бакар); 

белезгии (накит); бисери (накит); вештачки 

дијаманти; ѓердани (накит); жици од 

благородни метали (накит); златни нишки 

(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за 

накит; игли (накит); кутии за накит; накит; 

накит (кутии за накит); монистри за правење 

накит; накит насликан со специјална техника, 

клуазоне (накит); обетки; полускапоцени 

камења; приврзоци (ситни украси или 

синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња 

(накит); слонова коска (накит); сувенири од 

бакар; талисмани (накит); украси (накит); 

украси од сребро; украсни ситници (накит); 

уметнички дела од благородни метали; 

шпинел (скапоцени камења)  

кл. 28  апарати за боди-билдинг; апарати за 

коцкање; апарати за игри за коцкање; 

апарати за исфрлање тениски топки; безбол 

(ракавици за безбол); возила играчки; вреќи 

за удирање; дама(игри); даски за сурфање; 

дрезги (обувки за одење по снег); друштвени 

игри; ѕвончиња за новогодишни елки; игри за 

градење; плишани играчки; појаси 

(планинарскипојаси); потполнки (заштитни 

потполнки) (деловиод спортскиот одела); 

ракавици (боксерски ракавици); ракавици за 

безбол; ракавици за голф; ракавици за игри; 

скејтборд; слот машини [апарати га игри] слот 

машини и апарати за игри; скии; скии (восок 

за скии); скии за на вода; стрели за пикадо; 

тениски мрежи; тобогани (предмети за 

играње); штитници за нозе (спортска опрема); 

игри со табли; игри*; јадици за риби; 

калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли; 

кукли; куќички за кукли; летање со змаеви; 

мамец (вештачки мамец за риболов); мамки 

(миризливи мамки за лов или риболов); 

мечиња; појаси за пливање; мрежи за вадење 

на уловена риба за спортски риболовци; 

мрежи за спортови; параглајдери; пливачко 

одело; перничиња за билјардски маси; 

планинарски појаси; сноуборд; хартиени капи 

за забава  

кл. 41  вариетеа; гимнастичка обука; 

дресирање животни; забава; забавни 

паркови; известување за рекреација; казино 

(коцкање) (обезбедување опрема во казино); 

изнајмување тениски игралишта; 

изнајмување спортска опрема со исклучок на 

возила; книги (објавување книги); коцкање 

(играње за пари); лотарии (организирање 

лотарии); ноќни клубови; обезбедување 

услуги за караоке; објавување книги; обука 

(практична обука) (демонстрирање); 

организирање избори на убавици; паркови 

(забавни паркови); стидија (филмски студија); 

продавање билети (забава); разонода 

(забава); телевизиски програми (продукција 
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на радио и телевизиски програми); услуги на 

дискотеки; услуги на здравствени клубови; 

услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн 

од една информатичка мрежа; услуги на 

кампови за летување (забава); услуги на 

клубови (забава и образование); услуги на 

компонирање музика; спроведување на 

фитнес часови; спроведување на 

организирани тури; услуги на оркестри; 

филмови на видео ленти (производство на 

филмови на видео ленти); услуги на личен 

тренер [фитнес тренинг]  

 

(210) TM  2016/1237 (220) 21/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за консалтинг, 

производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK 

(540)  

 

RED HOT EXTREME 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален 

систем за позиционирање [GPS] апарат; 

компјутерски софтвер, снимен; USB флеш 

дискови; електромагнетни вентили 

[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски 

програми за играње; акумулатори, 

електрични; акумулатори, електрични, за 

возила; кутии за акумулатори; садови за 

акумулатори; компјутерски оперативни 

програми, снимени; акустични [звучни] 

аларми; акуиични спојки; акустични цевки; 

аларм (ѕвона за аларм), електрични; цртани 

филмови (анимирани цртани филмови); 

апарати за галванизација; апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

мерење растојанија; монитори [компјутерски 

хардвер]; апарати за сателитска навигација; 

компјутерски програми за играње; 

аудиовизуелни апарати за настава; 

барометри; видео монитори за бебе; 

двогледи; електрични брави; комлјутсрски 

хардвер (инсталирање, одржување и 

поправање на компјутерски хардвер); 

компјутерски хардвер; копчиња за ѕвона; 

ваги; очила (синџирчиња за очила); високо 

фрекфентни апарати; грамофони; 

фонографски плочи; џебни калкулатори; 

монитори [компјутерски програми]; мембрани 

[фотографија]; чад (детектори за чад); 

апарати за снимање, пренос или 

репородукција на звук или слика; чипови 

(ДНА чипови); автомати за дозирање; 

електрични адаптери; апарати за 

електролиза; епрувети; полначи за батерии; 

акустични [звучни] аларми; количество 

(мерни инструменти за количество); 

калориметри; навлаки за очила; компјутерски 

тастатури; леќи; одела за нуркање; 

педометри; кутии за акумулатори; магнети; 

магнетофони; математички инструмети; 

микроскопи; модеми; огледала [оптика]; 

оптички дискови; очила за сонце; очила за 

спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми 

[оптика]; радија; радиотелефонски прибори; 

реостати; свирчиња за кучиња; сигнални 

ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи; 

дигитални знаци; читачи на бар кодови  

кл. 14  амајлии; бакар (сувенири од бакар); 

белезгии (накит); бисери (накит); вештачки 

дијаманти; ѓердани (накит); жици од 

благородни метали (накит); златни нишки 

(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за 

накит; игли (накит); кутии за накит; накит; 

накит (кутии за накит); монистри за правење 

накит; накит насликан со специјална техника, 

клуазоне (накит); обетки; полускапоцени 

камења; приврзоци (ситни украси или 

синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња 

(накит); слонова коска (накит); сувенири од 

бакар; талисмани (накит); украси (накит); 

украси од сребро; украсни ситници (накит); 
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уметнички дела од благородни метали; 

шпинел (скапоцени камења)  

кл. 28  апарати за боди-билдинг; апарати за 

коцкање; апарати за игри за коцкање; 

апарати за исфрлање тениски топки; безбол 

(ракавици за безбол); возила играчки; вреќи 

за удирање; дама(игри); даски за сурфање; 

дрезги (обувки за одење по снег); друштвени 

игри; ѕвончиња за новогодишни елки; игри за 

градење; плишани играчки; појаси 

(планинарскипојаси); потполнки (заштитни 

потполнки) (деловиод спортскиот одела); 

ракавици (боксерски ракавици); ракавици за 

безбол; ракавици за голф; ракавици за игри; 

скејтборд; слот машини [апарати га игри] слот 

машини и апарати за игри; скии; скии (восок 

за скии); скии за на вода; стрели за пикадо; 

тениски мрежи; тобогани (предмети за 

играње); штитници за нозе (спортска опрема); 

игри со табли; игри*; јадици за риби; 

калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли; 

кукли; куќички за кукли; летање со змаеви; 

мамец (вештачки мамец за риболов); мамки 

(миризливи мамки за лов или риболов); 

мечиња; појаси за пливање; мрежи за вадење 

на уловена риба за спортски риболовци; 

мрежи за спортови; параглајдери; пливачко 

одело; перничиња за билјардски маси; 

планинарски појаси; сноуборд; хартиени капи 

за забава  

кл. 41  вариетеа; гимнастичка обука; 

дресирање животни; забава; забавни 

паркови; известување за рекреација; казино 

(коцкање) (обезбедување опрема во казино); 

изнајмување тениски игралишта; 

изнајмување спортска опрема со исклучок на 

возила; книги (објавување книги); коцкање 

(играње за пари); лотарии (организирање 

лотарии); ноќни клубови; обезбедување 

услуги за караоке; објавување книги; обука 

(практична обука) (демонстрирање); 

организирање избори на убавици; паркови 

(забавни паркови); стидија (филмски студија); 

продавање билети (забава); разонода 

(забава); телевизиски програми (продукција 

на радио и телевизиски програми); услуги на 

дискотеки; услуги на здравствени клубови; 

услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн 

од една информатичка мрежа; услуги на 

кампови за летување (забава); услуги на 

клубови (забава и образование); услуги на 

компонирање музика; спроведување на 

фитнес часови; спроведување на 

организирани тури; услуги на оркестри; 

филмови на видео ленти (производство на 

филмови на видео ленти); услуги на личен 

тренер [фитнес тренинг]  

 

(210) TM  2016/1240 (220) 21/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Zoetis Services LLC 

10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

SYNULOX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  ветеринарни препарати, имено 

антибиотици за мали животни  

 

(210) TM  2016/1241 (220) 20/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(300) m201623936  31/10/2016  UA 

(731) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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(591) црна, сите нијанси на сина, бела, сива, 

розева, сите нијанси на виолетова 

(531) 21.03.01;24.01.19;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун 

за луле, тутун за џвакање, бурмут, крекет 

цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не 

се користат во медицински цели); 

електронски цигари; произоводи од тутун за 

загревање; електронски уреди и нивните 

делови за загревање на цигари или тутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори од 

течен никотин за електронски цигари; артикли 

за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, 

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии 

за цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки, 

кибрити  

 

(210) TM  2016/1243 (220) 22/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Castrol Limited (A company organized 

and existing under the laws of England & 

Wales) 

Technology Centre, Whitchurch Hill, 

Pangbourne, Reading, RG8 7QR, GB 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

TURBOMAX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

мазивни масла и масти; не-хемиски адитиви 

за мазива и масти; масла за менувач; масла 

за трансмисија  

 

(210) TM  2016/1244 (220) 23/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Exxon Mobil Corporation, a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jersey 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 

75039-2298, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) цвена, бела, црна 

(531) 04.03.05;26.01.14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  флуиди за трансмисија (за пренос); 

флуиди за хидраулика (хидраулични 

флуиди); антифриз/разладни течности; 

флуиди за кочници; флуиди за серво 

управувачи; хемикалии кои што се 

употребуваат во индутријата, науката и 

фотографијата, како и во земјоделието, 

хортикултурата и шумарството; 

необработени вештачки смоли, необработена 

пластика; ѓубрива; соединенија за гаснење на 
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пожар; препарати за калење и лемење; 

хемиски препарати за зачувување 

(презервирање) на храна; препарати за 

штавење; адхезиви кои што се користат во 

индустријата  

кл. 4  моторни масла; масла за 

подмачкување; масти; лубриканти; 

синтетички лубриканти за мотори; восоци; 

basestocks (беизстокс); моторни горива, 

имено бензин и дизел горива; компресиран 

природен гас; индустриски масла и масти; 

лубриканти; соединенија за апсорбирање на 

прашина, навалжнување и врзување; горива, 

(вклучувајќи и моторен спирт за гориво) и 

илуминанти; свеки и фители за осветлување  

кл. 37  сервисни станици за малопродажбан 

на гориво; услуги за миење на автомобили; 

подмачкување на возила; градежни 

конструкции; поправка; инсталациски услуги  

 

(210) TM  2016/1245 (220) 23/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Exxon Mobil Corporation, a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jersey 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 

75039-2298, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(531) 04.03.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  флуиди за трансмисија (за пренос); 

флуиди за хидраулика (хидраулични 

флуиди); антифриз/разладни течности; 

флуиди за кочници; флуиди за серво 

управувачи; хемикалии кои што се 

употребуваат во индустријата, науката и 

фотографијата, како и во земјоделието, 

хортикултурата и шумарството; 

необработени вештачки смоли, необработена 

пластика; ѓубрива; соединенија за гаснење на 

пожар; препарати за калење и лемење; 

хемиски препарати за зачувување 

(презервирање) на храна; препарати за 

штавење; адхезиви кои што се користат во 

индустријата  

кл. 4  моторни масла; масла за 

подмачкување; масти; лубриканти; 

синтетички лубриканти за мотори; восоци; 

basestocks (беизстокс); моторни горива, 

имено бензин и дизел горива; компресиран 

природен гас; индустриски масла и масти; 

лубриканти; соединенија за апсорбирање на 

прашина, навалжнување и врзување; горива, 

(вклучувајќи и моторен спирт за гориво) и 

илуминанти; свеки и фители за осветлување  

кл. 37  сервисни станици за малопродажба на 

гориво; услуги за миење на автомобили; 

подмачкување на возила; градежни 

конструкции; поправка; инсталациски услуги  

 

(210) TM  2016/1246 (220) 23/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Bayer Consumer Care AG 

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

SUPRADYN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететска храна и супстанции 

прилагодени за медицинска употреба; 

додатоци во исхраната за луѓето; шумливи 
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таблети; пијалаци како додатоци во 

исхраната  

 

(210) TM  2016/1247 (220) 23/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство, промет и 

услуги МЕТАМЕДИКО ДООЕЛ Скопје 

ул. ЈАН ХУС 28, 1000, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

METAMEDICO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки материјали 

за шиење  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината на 

луѓето или животните; услуги од областа на 

земјоделството, градинарството и 

шумарството  

 

(210) TM  2016/1248 (220) 23/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) RAFARM S.A.  

PHARMACEUTICAL INDUSTRY, 12 Korinthou 

street, N. Psihiko, 154 51, Athens, GR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

REXTOL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2016/1252 (220) 26/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за тргоивија и услуги 

КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес 

ул. Лазо Осмаков бр. 9, 1400, Велес, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, кафена, темно кафена, 

окер, жолта, црна, бела 

(531) 03.13.05;05.03.14;24.17.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци, диететски и 

хранливи додатоци, хранлив додаток замена 

за оброк за зголемување на енергија, 
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белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба  

кл. 30  додатоци на јадења, алги (додатоци 

на јадења), матичен млеч за човечка исхрана 

што не е за медицинска употреба  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: диететски додатоци, диететски и 

хранливи додатоци, хранлив додаток замена 

за оброк за зголемување на енергија, 

белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба, додатоци 

на јадења, алги (додатоци на јадења), 

матичен млеч за човечка исхрана што не е за 

медицинска употреба  

 

(210) TM  2016/1253 (220) 26/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за трговија и услуги МОДНО 

СТУДИО ФРАН ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

ул. Васил Главинов бр. 3/5-23, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 26.01.22;26.01.24;27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  хигиенска нега и нега на убавината на 

луѓето  

 

(210) TM  2016/1254 (220) 26/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) INCI DERI MAMULLERI SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 

Flatofis Otakcilar Caddesi, No: 78, Kat: 1/10-

11, Eyup, Istanbul, TR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 26.04.18;26.04.24;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 18  необработена или полуобработена 

кожа и животински кожи, имитации на кожа, 

цврста кожа, кожа што се користи за облоги; 

предмети изработени од кожа, имитација на 

кожа и други материјали, со цел за носење на 

артикли, вклучени во оваа класа; торби, 

паричници, кутии и кофчежиња направени од 

кожа или цврста кожа; кутии за клучеви, 

кофчежиња [патни торби], куфери; чадор; 

сонцебрани; чадор за сонце; стапови за 

пешачење; камшици; појаси; седла; узди; 

ремени од кожа (седла)  

кл. 25  облека, вклучувајќи долна облека и 

надворешна облека, освен облека со посебна 

намена заштитна; чорапи, муфови [облека], 

шалови, марами, шамии, ремени [облека]; 

обувки, чевли, влечки, сандали; капи, шапки, 

капи со очила, баретки, капи [облека], 

капчиња  

кл. 35  агенции за рекламирање, маркетинг и 

бироа со рекламни услуги, вклучвајќи 

организирање изложби за комерцијални и 

рекламни цели и организирање трговски 

саеми комерцијални рекламни цели; 

обезбедување канцелариски функции; бизнис 

менаџмент; бизнис администрација; агенции 

за увоз и извоз; бизнис истражувања, 

проценки, експерт за оценување на бизнис; 

аукции; спојување, за бенефит на други, на 

кожа и имитација на кожа и производи 

направени од овие материјали, а кои не се 

вклучени во другите класи, животински кожи, 

кожи, ковчези и патни торби, чадори и чадори 

за сонце, стапови за пешачење, камшици, 

сарачки и седла, облека, обувки, капи 

овозможувајќи им на корисниците за полесно 

да ги видат и да ги купат овие производи, 

сите од горенаведените услуги што на мало 

се понудени во продавници, продавници на 

големо, преку каталози по пошта или со 

помош на електронски медиуми, вклучувајќи 

и преку веб-сајтови или шопинг телевизиски 

програми  

 

(210) TM  2016/1255 (220) 27/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

ОТВОРИ И ДОБИЈ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на 

основа на кафе), екстракти од кафе, замена 

за кафе  

кл. 35  продажба на мало на кафе и 

производи од кафе (пијалаци што се основа 

на кафе), екстракти од кафе, замена за кафе  

кл. 41  забава; организирање лотарии; 

организирање наградни игри, организирање 

натпревари (образование или забава)  

 

(210) TM  2016/1257 (220) 27/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп 

ул. „Леце Котески“  бр. 23, 7500, Прилеп, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

CHOKOLINDA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо, какао, производи од тесто и 

слатки, бисквити, вафли, кекси, колачиња  

 

(210) TM  2016/1258 (220) 28/12/2016 

(442) 30/04/2017 
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(731) Агенција за супервизија на капитално 

финансирано пензиско осигурување 

ул.Стив Наумов бр. 100, Скопје, MK 

(540)  

 

„За посигурни пензионерски 

денови“ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  супервизија на осигурување  

 

(210) TM  2016/1259 (220) 29/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Нивидиса-трејд дооел  

ул. Франклин Рузвелт 63а2, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) крем, црвена 

(531) 26.04.07;26.04.22;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; првремено сместување  

 

(210) TM  2016/1265 (220) 30/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Fortex Nutraceuticals LTD Sofia 

Aleksandar Pushkin bul. No. 34, 1618, Sofia, 

BG 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

ДИАВРОН 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци, диететски и 

хранливи додатоци, хранлив додаток замена 

за оброк за зголемување на енергија, 

белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба  

кл. 30  додатоци на јадења, алги (додатоци 

на јадења), матичен млеч за човечка исхрана 

што не е за медицинска употреба  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: диететски додатоци, диететски и 

хранливи додатоци, хранлив додаток замена 

за оброк за зголемување на енергија, 

белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба, додатоци 
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на јадења, алги (додатоци на јадења), 

матичен млеч за човечка исхрана што не е за 

медицинска употреба  

 

(210) TM  2016/1266 (220) 30/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Fortex Nutraceuticals LTD Sofia 

Aleksandar Pushkin bul. No. 34, 1618, Sofia, 

BG 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

ДИАБЕКАН 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци, диететски и 

хранливи додатоци, хранлив додаток замена 

за оброк за зголемување на енергија, 

белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба  

кл. 30  додатоци на јадења, алги (додатоци 

на јадења), матичен млеч за човечка исхрана 

што не е за медицинска употреба  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: диететски додатоци, диететски и 

хранливи додатоци, хранлив додаток замена 

за оброк за зголемување на енергија, 

белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба, додатоци 

на јадења, алги (додатоци на јадења), 

матичен млеч за човечка исхрана што не е за 

медицинска употреба  

 

(210) TM  2016/1268 (220) 30/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC. 

500 Renaissance Drive, Suite 101, Saint 

Joseph, Michigan 49085, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ    

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 
(531) 26.01.22;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за домаќинство наменети за 

обработка или подготвување на храна и 

пијалоци; електричен кујнски апарати и 

машини за сечкање, рендање, дробење, 

сечење, режење, мелење, пресување, 

кршење, сечење, сецкање, месење, 

емулзификација, растопување, чукање, 

блендирање, мешање или лупење на храна, 

вклучително и електрични кујнски машини; 
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уреди за чукање; миксери; блендери; уреди 

за правење свежи пијалоци; преси за овошје; 

уреди за екстракција на сок од овошје и 

зеленчук; центрифуги; уреди за сечкање; 

уреди за мелење; уреди за обработка на 

храна; електрични уреди за сечење на 

парчиња; електрични уреди за лупење; 

електрични ножеви; електрични машини за 

острење ножеви; универзални уреди за 

сечење; универзални уреди за острење; 

машини за правење тестенини; машини за 

дробење кафе; машини за мелење кафе; 

уреди за дробење зачини; електрични уреди 

за отворање конзерви; машини за шиење; 

машини за плетење; машини за перење 

алишта; машини за миење садови; уреди за 

набивање вклучително и уреди за набивање 

на храна и смет; контејнери вкпучително и 

контејнери за одлагање на смет; ремени за 

транспортери; електрични машини за 

чистење (миење под притисок); машини за 

миење храна; машини за пеглање; 

електрични уреди за чистење од вакуум; 

електрични машини за полирање на подни 

површини; дискови за полирање наменети за 

употреба со електрични машини за полирање 

на подни површини; електрични машини за 

чистење под пареа; мотори вклучително и 

електрични мотори (освен за копнени 

возила); компресори за фрижидери и за 

климатизери; пумпи на електричен погон; 

машини за кондензација; резервни делови и 

елементи за сите горенаведени производи 

кои не спаѓаат во други класи  

кл. 9  апарати и инструменти за тежинско 

мерење, мерење; кујнски ваги; термостати за 

кујнски потреби; термометри за рерни и 

ражнови за печење месо; персонални и рачни 

компјутери; компјутерски софтвер којшто е 

програмиран во трајна меморија (достапна 

само на увид), наменети за активирање и 

контрола од оддалечена локација на уреди за 

домаќинство, мали електрични уреди, 

системи за осветление, системи за забава во 

домашни услови и контролни системи, 

безбедносни системи и комуникациски уреди; 

оптички сканери; печатари за компјутер; 

монитори за компјутер; компјутерска 

периферија; уреди за контрола на автоматски 

операции во домашни услови, кои се 

командуваат преку „web pad", имено, 

електрични контролни табли за дигитално 

работење на веб основа и контрола на 

уредите за домаќинство, мали електрични 

уреди, системи за осветление, системи за 

забава во домашни услови и контролни 

системи, безбедносни системи и 

комуникациски уреди; централна единица за 

комуникациски портал за домашни услови, 

заради олеснување на интеграцијата на 

мноштво комуникациски медиуми во 

единечен комуникациски портал; модеми за 

интернет со широк опсег; софтвер кој работи 

со помош на USB уреди; автоматски тајмери 

наменети за употреба со уреди за готвење; 

автоматски тајмери наменети за употреба со 

уреди за подготвување пијалоци; електрични 

тајмери; термометри за вино; компјутерски 

програми кои се однесуваат на храна и 

готвење; апарати за складирање на податоци 

за претходно наснимени информации кои се 

однесуваат на готвење, подготвување на 

храна, прибори за готвење или уреди за 

домаќинство; уреди за далечинска контрола 

(електронски); уреди за далечинска контрола 

на грејачи и климатизери; механизми за 

апарати кои се активираат со ситни пари; 

алармни уреди; електрични акумулатори; 

полначи за акумулатори; индикатори за 

температура; трансформатори; апарати за 

гаснење пожар; уреди за корекција на напон; 

уреди за корекција на енергијата; уреди за 

снабдување со енергија; апарат за 

непрекинато напојување со електрична 

енергија; резервни делови и елементи за 

сите горенаведени производи кои не спаѓаат 
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во други класи  

кл. 11  апарати за готвење, греење, печење 

месо, генерирање на пареа, сушење, ладење 

во фрижидер и замрзнување вклучително и 

садови за готвење со двојно дно кои се 

загреваат на електрична енергија; комори за 

ладење на систем фрижидер; комори за 

замрзнување; апарати за ладење пијалоци; 

микробранови рерни; комори за загревање на 

храна; апарати за печење и правење скара; 

комори за храна кои се греат на електрична 

енергија; уреди, конкретно фрижидери, 

замрзнувачи, комбинација фрижидер-

замрзнувач, машини за правење лед; 

електрични тенџериња за готвење; рерни и 

плотни за готвење; рерни, тенџериња и 

плотни за готвење на плин; скари кои работат 

на плин, на електрична енергија и на пареа; 

аспиратори; визби за вино со контролирана 

температура; електрична рерна за на 

отворен простор со контрола на 

температурата и со вградена водена бања; 

машини и комори за сушење алишта; 

комбиниран уред за отстранување на набори 

и непријатен мирис од алишта и уред за 

сушење на алишта; апарати за греење, 

создавање пареа, ладење и вентилација, 

вклучително и печки, грејачи, бренери со 

конвертор, грејни пумпи, климатизери, уреди 

за кондензација, уреди за евапорација, 

намотки за уред за евапорација, уреди за 

одземање на влага, уреди за создавање на 

влага, централни уреди за создавање на 

влага, филтри за воздух, уреди за 

прочистување на воздух, централни уреди за 

прочистување на воздух, фенови со 

вентилатор, преносливи електрични фенови, 

котли за печки, топлински изменувачи; 

апарати за греење, ладење и одржување на 

квалитетот на водата за кујнски потреби и за 

домаќинство, вклучително и уреди за 

водоснабдување за издавање на ладна вода 

и лед од фрижидер; апарати за издавање на 

топла, ладна, врела, минерална и 

филтрирана вода; уреди за издавање на 

топла вода; плински и електрични грејачи за 

вода; уреди за ладење на вода; светилки со 

„лед“ диоди; светилки со „лед“ диоди кои се 

користат за екрани, комерцијални, 

индустриски, резиденцијални и архитектонски 

уреди со нагласено осветление; светилки со 

„лед“ диоди за внатрешно и надворешно 

осветление; уреди за водоснабдување; уреди 

за филтрирање на вода; апарати и машини 

за прочистување на вода; уреди за 

стерилизација на вода; апарат за 

филтрирање на вода оладена во фрижидер; 

уреди за филтрирање на системи за 

водоснабдување за домаќинство; уреди за 

омекнување на вода; уреди за 

кондиционирање на вода; системи за 

филтрирање на вода поставени под сифон; 

уреди за реверзна осмоза кои се користат во 

апарати за кондиционирање на вода; 

елементи со реверзна осмоза за намалување 

на соленоста на водата; елементи со 

реверзна осмоза кои се користат за 

намалување на содржината на сол во водата; 

уреди за филтрирање на вода поставени на 

шанк; филтри за вода од чешма; заменски 

филтри; сифони; сифони за перални за 

алишта; помошни елементи за сифони, 

имено славини, цедалки и прскалки; рерни 

преносливи или поставени на шанк; 

преносливи фрижидери; електрични тавчиња 

за пржење; тенџериња за бавно готвење; 

плочи за готвење преносливи или поставени 

на шанк; скари преносливи или поставени на 

шанк; плотни преносливи или поставени на 

шанк; рингли преносливи или поставени на 

шанк; шпорет-тенџере пренослив или 

поставен на шанк; преносливи фрижидери; 

уреди за ладење вино преносливи или 

поставени на шанк; уреди за правење лед 

преносливи или поставени на шанк; уреди за 

правење вафли; шпорети преносливи или 
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поставени на шанк; тенџериња за 

припржување; тенџериња на пареа; 

тенџериња на топол воздух; тенџериња за 

варење ориз; електрични уреди за загревање 

на храна; тенџериња за загревање; 

електрични фритези; плочести уреди за 

загревање преносливи или поставени на 

шанк; експрес лонци; ражни за печење месо 

преносливи или поставени на шанк; ражни за 

печење месо; тостери; тостер рерни; лонци; 

електрични машини за приготвување топли 

пијалоци; електрични уреди за загревање 

млеко; уреди за приготвување чај; уреди за 

приготвување кафе; машини за приготвување 

еспресо; уреди за приготвување капучино; 

тенџериња за приготвување тестенини; 

електрични уреди за правење јогурт; уреди за 

правење шербет; уреди за правење 

сладолед; апарати за правење палачинки; 

тенџериња за варење јајца; уреди за 

правење сендвичи; уреди за правење пица; 

апарати за сушење коса; резервни делови и 

елементи за сите горенаведени производи 

кои не спаѓаат во други класи  

кл. 37  монтирање, склопување, поправка и 

одржување на уреди и апарати за машини за 

перење алишта, машини за сушење алишта, 

машини за миење садови, уреди за 

исфрлање на остатоци од храна, уреди за 

набивање на отпад од храна и смет, мотори 

вклучително и електрични мотори (освен за 

копнени возила), компресори за фрижидери и 

климатизери, електрични пумпи; уреди и 

апарати за греење, готвење, ладење на 

принцип на фрижидер, замрзнување, 

сушење, климатизирање, прочистување на 

воздух, вентилација и водоснабдување  

 

(210) TM  2016/1269 (220) 30/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC. 

500 Renaissance Drive, Suite 101, Saint 

Joseph, Michigan 49085, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ    

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

WHIRLPOOL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за домаќинство наменети за 

обработка или подготвување на храна и 

пијалоци; електричен кујнски апарати и 

машини за сечкање, рендање, дробење, 

сечење, режење, мелење, пресување, 

кршење, сечење, сецкање, месење, 

емулзификација, растопување, чукање, 

блендирање, мешање или лупење на храна, 

вклучително и електрични кујнски машини; 

уреди за чукање; миксери; блендери; уреди 

за правење свежи пијалоци; преси за овошје; 

уреди за екстракција на сок од овошје и 

зеленчук; центрифуги; уреди за сечкање; 

уреди за мелење; уреди за обработка на 

храна; електрични уреди за сечење на 

парчиња; електрични уреди за лупење; 

електрични ножеви; електрични машини за 

острење ножеви; универзални уреди за 

сечење; универзални уреди за острење; 

машини за правење тестенини; машини за 

дробење кафе; машини за мелење кафе; 

уреди за дробење зачини; електрични уреди 

за отворање конзерви; машини за шиење; 

машини за плетење; резервни делови и 

елементи за сите горенаведени производи 

кои не спаѓаат во други класи  

кл. 11  уреди за водоснабдување; уреди за 

филтрирање на вода; апарати и машини за 

прочистување на вода; уреди за 

стерилизирање на вода; апарати за 

филтрирање на вода од фрижидер; уреди за 

филтрирање на вода за домаќинство; уреди 

за омекнување на вода; уреди за 

кондиционирање на вода; системи за 

филтрирање на вода поставени под сифонот; 
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уреди за реверзна осмоза наменети за 

употреба со апарати за кондиционирање на 

вода; елементи за реверзна осмоза наменети 

за намалување на соленоста на водата; 

елементи за реверна осмоза кои се користат 

за намалување на содржината на сол во 

водата; уреди за филтрирање на водата 

поставени на шанк; филтри за вода од 

чешма; заменски филтри; печки преносливи 

или поставени на шанк; преносливи 

ладнодржачи; електрични тавчиња за 

пржење; штедливи тенџериња за готвење; 

тавчиња преносливи или поставени на шанк; 

скари преносливи или поставени на шанк; 

рингли преносливи или поставени на шанк; 

плочи за готвење преносливи или поставени 

на шанк; кујнски шпорети преносливи или 

поставени на шанк; преносливи фрижидери; 

ладилници за вино преносливи или 

поставени на шанк; уреди за правење 

сладолед преносливи или поставени на шанк; 

уреди за правење вафли; шпорети 

преносливи или поставени на шанк; садови 

за припржување; експрес лонци; тенџериња 

за готвење со топол воздух; тенџериња за 

приготвување ориз; електрични уреди за 

загревање на храна; тенџериња за 

загревање; електрични фритези; плотни за 

загревање преносливи или поставени на 

шанк; тенџериња за готвење под притисок; 

уреди за печење преносливи или поставени 

на шанк; ражни за печење; тостери; тостер-

печки; казани; електрични машини за 

правење топли пијалаци; електрични уреди 

за загревање на млеко; уреди за правење чај; 

уреди за правење кафе; уреди за правење 

еспресо; уреди за правење капучино; уреди 

за приготвување тестенини; електрични 

уреди за правење јогурт; уреди за правење 

шербет; уреди за правење сладолед; апарат 

за правење палачинки; уреди за варење 

јајца; уреди за правење сендвичи; уреди за 

правење пица; апарат за сушење коса; 

светилки со “лед“-диоди; светилки со “лед“-

диоди кои се користат за акцент осветлување 

на екрани, за комерцијални, за индустриски, 

за резиденцијални и архитектонски објекти; 

светилки со “лед“-диоди кои се користат за 

внатрешно и надворешно осветление; 

резервни делови и елементи за сите 

горенаведени производи кои не спаѓаат во 

други класи      

 

(210) TM  2017/2 (220) 30/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ВИПРО ДООЕЛ 

Индустриска бр. 60, с. Прдејци, 1480, 

Гевгелија, MK 

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат  

Ул.’'ДамеГруев’'  3/ 2-11, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 09.07.17;27.03.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  мали парчиња храна од овошје, мали 

парчиња храна од зеленчук, особено 

флипсови со различни вкусови  

кл. 30  жита - мали парчиња храна од жита, 

мали парчиња храна од ориз, особено 

флипсови со различни вкусови  

 

(210) TM  2017/3 (220) 30/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ВИПРО ДООЕЛ 
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Индустриска бр. 60, с. Прдејци, 1480, 

Гевгелија, MK 

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат  

Ул.’'ДамеГруев’'  3/ 2-11, 1000, Скопје 

(540)  

 

NAY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  мали парчиња храна од овошје, мали 

парчиња храна од зеленчук, особено 

флипсови со различни вкусови  

кл. 30  жита - мали парчиња храна од жита, 

мали парчиња храна од ориз, особено 

флипсови со различни вкусови  

 

(210) TM  2017/4 (220) 30/12/2016 

(442) 30/04/2017 

(731) Jaguar Land Rover Limited 

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, GB 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(531) 03.01.04;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа; животински 

кожи, крзна; ковчези и патни торби; чадори за 

дожд и сонце; стапови за одење; камшици, 

сарачка и седларска опрема; чанти од кожа и 

имитација на кожа; кожни торбичиња за 

пакување; кожни футроли за клучеви; 

привезок за клучеви направени од кожа или 

имитација на кожа; кожни ремени; торби за 

патување; несесери кои се продаваат празни; 

актовки (плитки); футроли за документи; 

куфери; торби; новчаници; портмонеа; рачни 

торбички; чадори за сонце; чадори; стапови 

за одење; стапови за чадори; ранци; футроли 

за бизнис картички; облека за миленичиња, 

сарачки производи; жици од животински 

црева за правење колбаси; торби со ремени 

за носење доенчиња, ремени за носење 

доенчиња; прекривки за мебел од кожа, 

кожни беџови за багаж  

кл. 25  облека; обувки; капи  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт; украси за елка; игри и 

играчки вклучувајќи намалени модели и 

модели на играчки (се продаваат целосни 

или во форма на прибор), хоби прибор за 

автомобилчиња играчки, малечки лиени 

модел автомобилчиња, автомобили играчки 

што може да се возат и рачни компјутерски 

игри, полнети играчки во форма на животни, 

карти за играње и сложувалки; производи за 

гимнастика и спорт (кои не се опфатени со 

другите класи) вклучувајќи голф палки, 

топчиња за голф, торби за голф и голф алат 

за поправка на откорнати парчиња земја  

 

(210) TM  2017/6 (220) 03/01/2017 

(442) 30/04/2017 

(731) ПЕТ ЦЕНТАР д.о.о. Загреб 

ул. Хеинзелова бр. 60, 10000, Загреб, HR 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

MAXI PET 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика за животни и козметички 

препарати за нега на животни, вклучувајќи 

шампони, регенератори, шампони за суво 

перење, балсами, производи за 
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расчешлување на влакната; дезодоранси, 

парфеми и парфимериски производи за 

домашни миленици; средства за орална 

хигиена и освежување на здивот за животни; 

марамчиња натопени со козметички лосиони 

за домашни миленици; средства за 

отстранување на дамки од домашни 

миленици; средства за отстранување на 

мириси на домашните миленици; детергенти  

кл. 5  ветеринарни производи и препарати; 

лекови и фармацевтски препарати за 

ветеринарна употреба; лековита храна за 

животни; лековити адитиви за храна за 

животни; диететска храна и супстанции за 

ветеринарна употреба; додатоци на 

исхраната за животни, вклучувајќи 

протеиниски, витамински и минерални 

додатоци на исхраната; пробиотски 

препарати за животни за ветеринарна 

употреба; дезинфекциски и антисептички 

средства и нивни препарати; хигиенски 

производи за животни, вклучувајќи пелени, 

впивачки простирки за дресирање на 

кученца, гаќи и хигиенски влошки за домашни 

миленици; препарати за неутрализирање на 

мирис; средства за уништување на штетници; 

биоциди и биоцидни препарати; акарициди и 

акарицидни препарати; инсектициди и 

средства за одбивање на инсекти; 

антипаразитски околувратници за животни; 

антипаразитски и препарати за одбивање во 

форма на прав, спреј, шампон, лосион, спот-

он препарати или додатоци на исхраната за 

животни; средства за одбивање на животни; 

средства за привлекување на животни; 

препарати за спречување на формирање на 

алги во вода и препарати за отстранување на 

алги  

кл. 18  облека и обувки за домашни 

миленици; околувратници, подводници и 

градници (амови) за домашни миленици, 

седларска опрема; инки за домашни 

миленици; покривачи за животни; заштитни 

маски; ремени; ќебиња за животни  

кл. 20  лежаи, перници, кревети, кошници, 

куќички и одморишта за домашни миленици; 

куќарки за кучиња; дрвени кафези; гребалки 

за мачки; кутии за чување на домашни 

миленици; преносници за транспорт на 

домашни миленици (транспортери); дрвени 

куќички; вратички за кучиња и мачки од 

неметални материјали; куќички за птици; 

гнезда за птици; маси за дотерување на 

домашни миленици; мебел за внатрешни 

аквариуми и терариуми  

кл. 21  четки, чешели за животни; кафези за 

домашни миленици; домашни аквариуми, 

вивариуми и терариуми; украси за аквариуми; 

капаци за аквариуми; садови за храна за 

животни; чинии и поилки за домашни 

миленици; справи за распрскување и справи 

за наводнување; преносен диспанзер за вода 

за домашни миленици; хранилки и поилки за 

птици; кафези за птици; кади за бањање на 

птици; пречки за кафези; садови и кутии за 

песок за мачки и други домашни миленици; 

лопатки за собирање и отстранување на 

изметот на домашните миленици  

кл. 28  играчки за домашни миленици; елеци 

за пливање за домашни миленици  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумарски 

производи и жита, кои не се опфатени во 

другите класи; живи животни, особено 

домашни миленици, аквариумски риби и 

корали; свежо овошје и зеленчук, компир и од 

него подготвени немедицински додатоци на 

исхраната за животни; семиња; природни 

растенија и цвеќиња; алги и морски треви за 

исхрана на животни; жита за исхрана за 

животни; сточна храна за животни и храна за 

домашни миленици, особено храна за 

кучиња, мачки, птици, глодари, творови, 

желки и риби; бисквити и слатки за домашни 

миленици; џвакалки за јадење, варливи коски 

и плочки за џвакање за домашни миленици; 

целосни и дополнителни мешавини од сточна 
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храна; диететска сточна храна; додатоци на 

исхраната за животни за немедицински цели; 

коски од сипа; слад; пијалаци за домашни 

миленици; сено; млеко, млеко во прав и 

заменско млеко за животни; санитарни 

влошки, ѓубре и песок за куќички и садови за 

тоалет за домашни миленици и домашни 

животни, вклучувајќи подлоги од слама, сено, 

дрвени струготини, кори од дрва, листови од 

пченка, од хартија, од глина, од песок и од 

синтетички материјали; шмиргла  

кл. 35  услуги на големопродажба и 

малопродажба, вклучувајќи и продажба преку 

интернет, преку пошта, преку каталози и 

други средства за комуникација: за 

земјоделски, градинарски и шумарски 

производи и жита, живи животни, свежо 

овошје и зеленчук, семиња, природни 

растенија и цвеќиња, храна за животни, 

додатоци на исхраната за животни, диететска 

сточна храна, слад, слатки и џвакалки за 

јадење за домачни миленици; производи за 

домашни миленици и домашни животни, 

особено легла за животни, кафези за 

домашни миленици, лежаи, кошници и 

прекривки за животни, ланчиња, поводници, 

седларски производи, играчки за животни, 

садови и кутии за хигиенски песок за 

домашни миленици (садови за тоалет), 

преносници за транспорт на домашни 

миленици (транспортери), гребалки за мачки, 

хигиенски прибор, прибор за разубавување и 

препарати за нега на животни, облека и 

обувки за животни, садови и поилки за 

домашни миленици, готови аквариуми, 

терариуми и опрема за акваристика и 

тераристика, средства за кондиционирање и 

третирање на аквариумска вода; препарати 

за уништување на штетници; трговија на 

големо и мало со ветеринарни производи и 

препарати, ветеринарни инструменти, 

фармацевтски и хигиенски препарати и 

медицински производи; давање на 

комерцијални совети и информации на 

потрошувачите; услуги за управување со 

продажба на производи за животни и 

ветеринарни производи; презентација на 

стоки преку средствата за комуникација во 

малопродажни цели; давање на онлајн 

услуги, групирање на понуди и пристап кон 

производи и услуги на други онлајн 

продавачи на интернет; услуги за маркетинг и 

презентација на стока на продажно место; 

рекламирање, вклучително и онлајн 

рекламирање на компјутерска мрежа; бизнис 

менаџмент, бизнис администрација, 

канцелариски услуги, продажна промоција, 

рекламирање, презентација на стоки, 

дистрибуција на примероци  

кл. 40  услуги за изработка и составување по 

нарачка и одржување на аквариум и 

терариум за клиенти  

кл. 41  услуги за дресирање на животни; 

услуги за дресирање и школување на кучиња; 

школа за дресирање на животни; приредби 

со животни; изложби на животни; изложување 

на животни; организирање на приредби со 

животни и изложби на животни, особено 

изложби на кучиња, мачки, птици, мали 

животни, аквариумски риби и акваристика, 

тераристика, коњи; трки со кучиња и нивна 

организација; изнајмување на животни за 

рекреативни цели; обука за дресура на 

животни и постапување со кучиња; обука за 

потстрижување и козметички уредување на 

животни; издавање на материјали кои се 

однесуваат на животните преку печатени или 

електронски медиуми; продукција на радио, 

телевизиски или интернет програми поврзани 

со животни  

кл. 43  услуги за сместување и чување на 

животни; услуги за вдомување; пансиони и 

хотели за привремено сместување и чување 

на животни  

кл. 44  одгледување на животни; 

потстрижување и уредување на животни; 
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услуги за хигиенска и козметичка нега за 

животни; одржување на хигиена, миење и 

негување на животни; здравствени услуги за 

животни, вклучувајќи ветеринарни услуги, 

болници за животни и болнички услуги за 

домашни миленици, ветеринарни 

советодавни услуги, нега на домашни 

миленици, советодавни услуги во однос на 

одгледување, хранење и нега на домашни 

миленици, фармацевтски услуги, особено 

подготвување и издавање на ветеринарни 

лекови, информативни услуги поврзани со 

ветеринарни фармацевтски производи  

 

(210) TM  2017/7 (220) 03/01/2017 

(442) 30/04/2017 

(731) ПЕТ ЦЕНТАР д.о.о. Загреб 

ул. Хеинзелова бр. 60, 10000, Загреб, HR 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела и црна 

(531) 03.01.22;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика за животни и козметички 

препарати за нега на животни, вклучувајќи 

шампони, регенератори, шампони за суво 

перење, балсами, производи за 

расчешлување на влакната; дезодоранси, 

парфеми и парфимериски производи за 

домашни миленици; средства за орална 

хигиена и освежување на здивот за животни; 

марамчиња натопени со козметички лосиони 

за домашни миленици; средства за 

отстранување на дамки од домашни 

миленици; средства за отстранување на 

мириси на домашните миленици; детергенти  

кл. 5  ветеринарни производи и препарати; 

лекови и фармацевтски препарати за 

ветеринарна употреба; лековита храна за 

животни; лековити адитиви за храна за 

животни; диететска храна и супстанции за 

ветеринарна употреба; додатоци на 

исхраната за животни, вклучувајќи 

протеиниски, витамински и минерални 

додатоци на исхраната; пробиотски 

препарати за животни за ветеринарна 

употреба; дезинфекциски и антисептички 

средства и нивни препарати; хигиенски 

производи за животни, вклучувајќи пелени, 

впивачки простирки за дресирање на 

кученца, гаќи и хигиенски влошки за домашни 

миленици; препарати за неутрализирање на 

мирис; средства за уништување на штетници; 

биоциди и биоцидни препарати; акарициди и 

акарицидни препарати; инсектициди и 

средства за одбивање на инсекти; 

антипаразитски околувратници за животни; 

антипаразитски и препарати за одбивање во 

форма на прав, спреј, шампон, лосион, спот-

он препарати или додатоци на исхраната за 

животни; средства за одбивање на животни; 

средства за привлекување на животни; 

препарати за спречување на формирање на 

алги во вода и препарати за отстранување на 

алги  

кл. 18  облека и обувки за домашни 

миленици; околувратници, подводници и 

градници (амови) за домашни миленици, 

седларска опрема; инки за домашни 

миленици; покривачи за животни; заштитни 

маски; ремени; ќебиња за животни  

кл. 20  лежаи, перници, кревети, кошници, 

куќички и одморишта за домашни миленици; 

куќарки за кучиња; дрвени кафези; гребалки 

за мачки; кутии за чување на домашни 

миленици; преносници за транспорт на 

домашни миленици (транспортери); дрвени 

куќички; вратички за кучиња и мачки од 

неметални материјали; куќички за птици; 
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гнезда за птици; маси за дотерување на 

домашни миленици; мебел за внатрешни 

аквариуми и терариуми  

кл. 21  четки, чешели за животни; кафези за 

домашни миленици; домашни аквариуми, 

вивариуми и терариуми; украси за аквариуми; 

капаци за аквариуми; садови за храна за 

животни; чинии и поилки за домашни 

миленици; справи за распрскување и справи 

за наводнување; преносен диспанзер за вода 

за домашни миленици; хранилки и поилки за 

птици; кафези за птици; кади за бањање на 

птици; пречки за кафези; садови и кутии за 

песок за мачки и други домашни миленици; 

лопатки за собирање и отстранување на 

изметот на домашните миленици  

кл. 28  играчки за домашни миленици; елеци 

за пливање за домашни миленици  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумарски 

производи и жита, кои не се опфатени во 

другите класи; живи животни, особено 

домашни миленици, аквариумски риби и 

корали; свежо овошје и зеленчук, компир и од 

него подготвени немедицински додатоци на 

исхраната за животни; семиња; природни 

растенија и цвеќиња; алги и морски треви за 

исхрана на животни; жита за исхрана за 

животни; сточна храна за животни и храна за 

домашни миленици, особено храна за 

кучиња, мачки, птици, глодари, творови, 

желки и риби; бисквити и слатки за домашни 

миленици; џвакалки за јадење, варливи коски 

и плочки за џвакање за домашни миленици; 

целосни и дополнителни мешавини од сточна 

храна; диететска сточна храна; додатоци на 

исхраната за животни за немедицински цели; 

коски од сипа; слад; пијалаци за домашни 

миленици; сено; млеко, млеко во прав и 

заменско млеко за животни; санитарни 

влошки, ѓубре и песок за куќички и садови за 

тоалет за домашни миленици и домашни 

животни, вклучувајќи подлоги од слама, сено, 

дрвени струготини, кори од дрва, листови од 

пченка, од хартија, од глина, од песок и од 

синтетички материјали; шмиргла  

кл. 35  услуги на големопродажба и 

малопродажба, вклучувајќи и продажба преку 

интернет, преку пошта, преку каталози и 

други средства за комуникација: за 

земјоделски, градинарски и шумарски 

производи и жита, живи животни, свежо 

овошје и зеленчук, семиња, природни 

растенија и цвеќиња, храна за животни, 

додатоци на исхраната за животни, диететска 

сточна храна, слад, слатки и џвакалки за 

јадење за домачни миленици; производи за 

домашни миленици и домашни животни, 

особено легла за животни, кафези за 

домашни миленици, лежаи, кошници и 

прекривки за животни, ланчиња, поводници, 

седларски производи, играчки за животни, 

садови и кутии за хигиенски песок за 

домашни миленици (садови за тоалет), 

преносници за транспорт на домашни 

миленици (транспортери), гребалки за мачки, 

хигиенски прибор, прибор за разубавување и 

препарати за нега на животни, облека и 

обувки за животни, садови и поилки за 

домашни миленици, готови аквариуми, 

терариуми и опрема за акваристика и 

тераристика, средства за кондиционирање и 

третирање на аквариумска вода; препарати 

за уништување на штетници; трговија на 

големо и мало со ветеринарни производи и 

препарати, ветеринарни инструменти, 

фармацевтски и хигиенски препарати и 

медицински производи; давање на 

комерцијални совети и информации на 

потрошувачите; услуги за управување со 

продажба на производи за животни и 

ветеринарни производи; презентација на 

стоки преку средствата за комуникација во 

малопродажни цели; давање на онлајн 

услуги, групирање на понуди и пристап кон 

производи и услуги на други онлајн 

продавачи на интернет; услуги за маркетинг и 
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презентација на стока на продажно место; 

рекламирање, вклучително и онлајн 

рекламирање на компјутерска мрежа; бизнис 

менаџмент, бизнис администрација, 

канцелариски услуги, продажна промоција, 

рекламирање, презентација на стоки, 

дистрибуција на примероци 

  

кл. 40  услуги за изработка и составување по 

нарачка и одржување на аквариум и 

терариум за клиенти  

кл. 41  услуги за дресирање на животни; 

услуги за дресирање и школување на кучиња; 

школа за дресирање на животни; приредби 

со животни; изложби на животни; изложување 

на животни; организирање на приредби со 

животни и изложби на животни, особено 

изложби на кучиња, мачки, птици, мали 

животни, аквариумски риби и акваристика, 

тераристика, коњи; трки со кучиња и нивна 

организација; изнајмување на животни за 

рекреативни цели; обука за дресура на 

животни и постапување со кучиња; обука за 

потстрижување и козметички уредување на 

животни; издавање на материјали кои се 

однесуваат на животните преку печатени или 

електронски медиуми; продукција на радио, 

телевизиски или интернет програми поврзани 

со животни  

кл. 43  услуги за сместување и чување на 

животни; услуги за вдомување; пансиони и 

хотели за привремено сместување и чување 

на животни  

кл. 44  одгледување на животни; 

потстрижување и уредување на животни; 

услуги за хигиенска и козметичка нега за 

животни; одржување на хигиена, миење и 

негување на животни; здравствени услуги за 

животни, вклучувајќи ветеринарни услуги, 

болници за животни и болнички услуги за 

домашни миленици, ветеринарни 

советодавни услуги, нега на домашни 

миленици, советодавни услуги во однос на 

одгледување, хранење и нега на домашни 

миленици, фармацевтски услуги, особено 

подготвување и издавање на ветеринарни 

лекови, информативни услуги поврзани со 

ветеринарни фармацевтски производи  

 

(210) TM  2017/8 (220) 03/01/2017 

(442) 30/04/2017 

(731) ПЕТ ЦЕНТАР д.о.о. Загреб 

ул. Хеинзелова бр. 60, 10000, Загреб, HR 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

PET CENTAR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика за животни и козметички 

препарати за нега на животни, вклучувајќи 

шампони, регенератори, шампони за суво 

перење, балсами, производи за 

расчешлување на влакната; дезодоранси, 

парфеми и парфимериски производи за 

домашни миленици; средства за орална 

хигиена и освежување на здивот за животни; 

марамчиња натопени со козметички лосиони 

за домашни миленици; средства за 

отстранување на дамки од домашни 

миленици; средства за отстранување на 

мириси на домашните миленици; детергенти  

кл. 5  ветеринарни производи и препарати; 

лекови и фармацевтски препарати за 

ветеринарна употреба; лековита храна за 

животни; лековити адитиви за храна за 

животни; диететска храна и супстанции за 

ветеринарна употреба; додатоци на 

исхраната за животни, вклучувајќи 

протеиниски, витамински и минерални 

додатоци на исхраната; пробиотски 

препарати за животни за ветеринарна 

употреба; дезинфекциски и антисептички 
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средства и нивни препарати; хигиенски 

производи за животни, вклучувајќи пелени, 

впивачки простирки за дресирање на 

кученца, гаќи и хигиенски влошки за домашни 

миленици; препарати за неутрализирање на 

мирис; средства за уништување на штетници; 

биоциди и биоцидни препарати; акарициди и 

акарицидни препарати; инсектициди и 

средства за одбивање на инсекти; 

антипаразитски околувратници за животни; 

антипаразитски и препарати за одбивање во 

форма на прав, спреј, шампон, лосион, спот-

он препарати или додатоци на исхраната за 

животни; средства за одбивање на животни; 

средства за привлекување на животни; 

препарати за спречување на формирање на 

алги во вода и препарати за отстранување на 

алги  

кл. 18  облека и обувки за домашни 

миленици; околувратници, подводници и 

градници (амови) за домашни миленици, 

седларска опрема; инки за домашни 

миленици; покривачи за животни; заштитни 

маски; ремени; ќебиња за животни  

кл. 20  лежаи, перници, кревети, кошници, 

куќички и одморишта за домашни миленици; 

куќарки за кучиња; дрвени кафези; гребалки 

за мачки; кутии за чување на домашни 

миленици; преносници за транспорт на 

домашни миленици (транспортери); дрвени 

куќички; вратички за кучиња и мачки од 

неметални материјали; куќички за птици; 

гнезда за птици; маси за дотерување на 

домашни миленици; мебел за внатрешни 

аквариуми и терариуми  

кл. 21  четки, чешели за животни; кафези за 

домашни миленици; домашни аквариуми, 

вивариуми и терариуми; украси за аквариуми; 

капаци за аквариуми; садови за храна за 

животни; чинии и поилки за домашни 

миленици; справи за распрскување и справи 

за наводнување; преносен диспанзер за вода 

за домашни миленици; хранилки и поилки за 

птици; кафези за птици; кади за бањање на 

птици; пречки за кафези; садови и кутии за 

песок за мачки и други домашни миленици; 

лопатки за собирање и отстранување на 

изметот на домашните миленици  

кл. 28  играчки за домашни миленици; елеци 

за пливање за домашни миленици  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумарски 

производи и жита, кои не се опфатени во 

другите класи; живи животни, особено 

домашни миленици, аквариумски риби и 

корали; свежо овошје и зеленчук, компир и од 

него подготвени немедицински додатоци на 

исхраната за животни; семиња; природни 

растенија и цвеќиња; алги и морски треви за 

исхрана на животни; жита за исхрана за 

животни; сточна храна за животни и храна за 

домашни миленици, особено храна за 

кучиња, мачки, птици, глодари, творови, 

желки и риби; бисквити и слатки за домашни 

миленици; џвакалки за јадење, варливи коски 

и плочки за џвакање за домашни миленици; 

целосни и дополнителни мешавини од сточна 

храна; диететска сточна храна; додатоци на 

исхраната за животни за немедицински цели; 

коски од сипа; слад; пијалаци за домашни 

миленици; сено; млеко, млеко во прав и 

заменско млеко за животни; санитарни 

влошки, ѓубре и песок за куќички и садови за 

тоалет за домашни миленици и домашни 

животни, вклучувајќи подлоги од слама, сено, 

дрвени струготини, кори од дрва, листови од 

пченка, од хартија, од глина, од песок и од 

синтетички материјали; шмиргла  

кл. 35  услуги на големопродажба и 

малопродажба, вклучувајќи и продажба преку 

интернет, преку пошта, преку каталози и 

други средства за комуникација: за 

земјоделски, градинарски и шумарски 

производи и жита, живи животни, свежо 

овошје и зеленчук, семиња, природни 

растенија и цвеќиња, храна за животни, 

додатоци на исхраната за животни, диететска 
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сточна храна, слад, слатки и џвакалки за 

јадење за домачни миленици; производи за 

домашни миленици и домашни животни, 

особено легла за животни, кафези за 

домашни миленици, лежаи, кошници и 

прекривки за животни, ланчиња, поводници, 

седларски производи, играчки за животни, 

садови и кутии за хигиенски песок за 

домашни миленици (садови за тоалет), 

преносници за транспорт на домашни 

миленици (транспортери), гребалки за мачки, 

хигиенски прибор, прибор за разубавување и 

препарати за нега на животни, облека и 

обувки за животни, садови и поилки за 

домашни миленици, готови аквариуми, 

терариуми и опрема за акваристика и 

тераристика, средства за кондиционирање и 

третирање на аквариумска вода; препарати 

за уништување на штетници; трговија на 

големо и мало со ветеринарни производи и 

препарати, ветеринарни инструменти, 

фармацевтски и хигиенски препарати и 

медицински производи; давање на 

комерцијални совети и информации на 

потрошувачите; услуги за управување со 

продажба на производи за животни и 

ветеринарни производи; презентација на 

стоки преку средствата за комуникација во 

малопродажни цели; давање на онлајн 

услуги, групирање на понуди и пристап кон 

производи и услуги на други онлајн 

продавачи на интернет; услуги за маркетинг и 

презентација на стока на продажно место; 

рекламирање, вклучително и онлајн 

рекламирање на компјутерска мрежа; бизнис 

менаџмент, бизнис администрација, 

канцелариски услуги, продажна промоција, 

рекламирање, презентација на стоки, 

дистрибуција на примероци  

кл. 40  услуги за изработка и составување по 

нарачка и одржување на аквариум и 

терариум за клиенти  

кл. 41  услуги за дресирање на животни; 

услуги за дресирање и школување на кучиња; 

школа за дресирање на животни; приредби 

со животни; изложби на животни; изложување 

на животни; организирање на приредби со 

животни и изложби на животни, особено 

изложби на кучиња, мачки, птици, мали 

животни, аквариумски риби и акваристика, 

тераристика, коњи; трки со кучиња и нивна 

организација; изнајмување на животни за 

рекреативни цели; обука за дресура на 

животни и постапување со кучиња; обука за 

потстрижување и козметички уредување на 

животни; издавање на материјали кои се 

однесуваат на животните преку печатени или 

електронски медиуми; продукција на радио, 

телевизиски или интернет програми поврзани 

со животни  

кл. 43  услуги за сместување и чување на 

животни; услуги за вдомување; пансиони и 

хотели за привремено сместување и чување 

на животни  

кл. 44  одгледување на животни; 

потстрижување и уредување на животни; 

услуги за хигиенска и козметичка нега за 

животни; одржување на хигиена, миење и 

негување на животни; здравствени услуги за 

животни, вклучувајќи ветеринарни услуги, 

болници за животни и болнички услуги за 

домашни миленици, ветеринарни 

советодавни услуги, нега на домашни 

миленици, советодавни услуги во однос на 

одгледување, хранење и нега на домашни 

миленици, фармацевтски услуги, особено 

подготвување и издавање на ветеринарни 

лекови, информативни услуги поврзани со 

ветеринарни фармацевтски производи  

 

(210) TM  2017/9 (220) 03/01/2017 

(442) 30/04/2017 

(731) ПЕТ ЦЕНТАР д.о.о. Загреб 

ул. Хеинзелова бр. 60, 10000, Загреб, HR 
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(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела и црна 

(531) 27.05.02;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика за животни и козметички 

препарати за нега на животни, вклучувајќи 

шампони, регенератори, шампони за суво 

перење, балсами, производи за 

расчешлување на влакната; дезодоранси, 

парфеми и парфимериски производи за 

домашни миленици; средства за орална 

хигиена и освежување на здивот за животни; 

марамчиња натопени со козметички лосиони 

за домашни миленици; средства за 

отстранување на дамки од домашни 

миленици; средства за отстранување на 

мириси на домашните миленици; детергенти  

кл. 5  ветеринарни производи и препарати; 

лекови и фармацевтски препарати за 

ветеринарна употреба; лековита храна за 

животни; лековити адитиви за храна за 

животни; диететска храна и супстанции за 

ветеринарна употреба; додатоци на 

исхраната за животни, вклучувајќи 

протеиниски, витамински и минерални 

додатоци на исхраната; пробиотски 

препарати за животни за ветеринарна 

употреба; дезинфекциски и антисептички 

средства и нивни препарати; хигиенски 

производи за животни, вклучувајќи пелени, 

впивачки простирки за дресирање на 

кученца, гаќи и хигиенски влошки за домашни 

миленици; препарати за неутрализирање на 

мирис; средства за уништување на штетници; 

биоциди и биоцидни препарати; акарициди и 

акарицидни препарати; инсектициди и 

средства за одбивање на инсекти; 

антипаразитски околувратници за животни; 

антипаразитски и препарати за одбивање во 

форма на прав, спреј, шампон, лосион, спот-

он препарати или додатоци на исхраната за 

животни; средства за одбивање на животни; 

средства за привлекување на животни; 

препарати за спречување на формирање на 

алги во вода и препарати за отстранување на 

алги  

кл. 18  облека и обувки за домашни 

миленици; околувратници, подводници и 

градници (амови) за домашни миленици, 

седларска опрема; инки за домашни 

миленици; покривачи за животни; заштитни 

маски; ремени; ќебиња за животни  

кл. 20  лежаи, перници, кревети, кошници, 

куќички и одморишта за домашни миленици; 

куќарки за кучиња; дрвени кафези; гребалки 

за мачки; кутии за чување на домашни 

миленици; преносници за транспорт на 

домашни миленици (транспортери); дрвени 

куќички; вратички за кучиња и мачки од 

неметални материјали; куќички за птици; 

гнезда за птици; маси за дотерување на 

домашни миленици; мебел за внатрешни 

аквариуми и терариуми  

кл. 21  четки, чешели за животни; кафези за 

домашни миленици; домашни аквариуми, 

вивариуми и терариуми; украси за аквариуми; 

капаци за аквариуми; садови за храна за 

животни; чинии и поилки за домашни 

миленици; справи за распрскување и справи 

за наводнување; преносен диспанзер за вода 

за домашни миленици; хранилки и поилки за 

птици; кафези за птици; кади за бањање на 

птици; пречки за кафези; садови и кутии за 

песок за мачки и други домашни миленици; 

лопатки за собирање и отстранување на 

изметот на домашните миленици  

кл. 28  играчки за домашни миленици; елеци 

за пливање за домашни миленици  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумарски 
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производи и жита, кои не се опфатени во 

другите класи; живи животни, особено 

домашни миленици, аквариумски риби и 

корали; свежо овошје и зеленчук, компир и од 

него подготвени немедицински додатоци на 

исхраната за животни; семиња; природни 

растенија и цвеќиња; алги и морски треви за 

исхрана на животни; жита за исхрана за 

животни; сточна храна за животни и храна за 

домашни миленици, особено храна за 

кучиња, мачки, птици, глодари, творови, 

желки и риби; бисквити и слатки за домашни 

миленици; џвакалки за јадење, варливи коски 

и плочки за џвакање за домашни миленици; 

целосни и дополнителни мешавини од сточна 

храна; диететска сточна храна; додатоци на 

исхраната за животни за немедицински цели; 

коски од сипа; слад; пијалаци за домашни 

миленици; сено; млеко, млеко во прав и 

заменско млеко за животни; санитарни 

влошки, ѓубре и песок за куќички и садови за 

тоалет за домашни миленици и домашни 

животни, вклучувајќи подлоги од слама, сено, 

дрвени струготини, кори од дрва, листови од 

пченка, од хартија, од глина, од песок и од 

синтетички материјали; шмиргла  

кл. 35  услуги на големопродажба и 

малопродажба, вклучувајќи и продажба преку 

интернет, преку пошта, преку каталози и 

други средства за комуникација: за 

земјоделски, градинарски и шумарски 

производи и жита, живи животни, свежо 

овошје и зеленчук, семиња, природни 

растенија и цвеќиња, храна за животни, 

додатоци на исхраната за животни, диететска 

сточна храна, слад, слатки и џвакалки за 

јадење за домачни миленици; производи за 

домашни миленици и домашни животни, 

особено легла за животни, кафези за 

домашни миленици, лежаи, кошници и 

прекривки за животни, ланчиња, поводници, 

седларски производи, играчки за животни, 

садови и кутии за хигиенски песок за 

домашни миленици (садови за тоалет), 

преносници за транспорт на домашни 

миленици (транспортери), гребалки за мачки, 

хигиенски прибор, прибор за разубавување и 

препарати за нега на животни, облека и 

обувки за животни, садови и поилки за 

домашни миленици, готови аквариуми, 

терариуми и опрема за акваристика и 

тераристика, средства за кондиционирање и 

третирање на аквариумска вода; препарати 

за уништување на штетници; трговија на 

големо и мало со ветеринарни производи и 

препарати, ветеринарни инструменти, 

фармацевтски и хигиенски препарати и 

медицински производи; давање на 

комерцијални совети и информации на 

потрошувачите; услуги за управување со 

продажба на производи за животни и 

ветеринарни производи; презентација на 

стоки преку средствата за комуникација во 

малопродажни цели; давање на онлајн 

услуги, групирање на понуди и пристап кон 

производи и услуги на други онлајн 

продавачи на интернет; услуги за маркетинг и 

презентација на стока на продажно место; 

рекламирање, вклучително и онлајн 

рекламирање на компјутерска мрежа; бизнис 

менаџмент, бизнис администрација, 

канцелариски услуги, продажна промоција, 

рекламирање, презентација на стоки, 

дистрибуција на примероци  

кл. 40  услуги за изработка и составување по 

нарачка и одржување на аквариум и 

терариум за клиенти  

кл. 41  услуги за дресирање на животни; 

услуги за дресирање и школување на кучиња; 

школа за дресирање на животни; приредби 

со животни; изложби на животни; изложување 

на животни; организирање на приредби со 

животни и изложби на животни, особено 

изложби на кучиња, мачки, птици, мали 

животни, аквариумски риби и акваристика, 

тераристика, коњи; трки со кучиња и нивна 
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организација; изнајмување на животни за 

рекреативни цели; обука за дресура на 

животни и постапување со кучиња; обука за 

потстрижување и козметички уредување на 

животни; издавање на материјали кои се 

однесуваат на животните преку печатени или 

електронски медиуми; продукција на радио, 

телевизиски или интернет програми поврзани 

со животни  

кл. 43  услуги за сместување и чување на 

животни; услуги за вдомување; пансиони и 

хотели за привремено сместување и чување 

на животни  

кл. 44  одгледување на животни; 

потстрижување и уредување на животни; 

услуги за хигиенска и козметичка нега за 

животни; одржување на хигиена, миење и 

негување на животни; здравствени услуги за 

животни, вклучувајќи ветеринарни услуги, 

болници за животни и болнички услуги за 

домашни миленици, ветеринарни 

советодавни услуги, нега на домашни 

миленици, советодавни услуги во однос на 

одгледување, хранење и нега на домашни 

миленици, фармацевтски услуги, особено 

подготвување и издавање на ветеринарни 

лекови, информативни услуги поврзани со 

ветеринарни фармацевтски производи  

 

(210) TM  2017/11 (220) 03/01/2017 

(442) 30/04/2017 

(731) Jaguar Land Rover Limited 

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, GB 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

JAGUAR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски хардвер; он-борд 

компјутери за возила; компјутери за 

автономно возење; он борд електронски 

системи за обезбедување помош при возење 

и паркирање; он борд електронски системи за 

автоматско сопирање; он борд електронски 

системи за помош при возење во лента или 

престројување; систем за одржување на 

постојана брзина во возилото; апаратура за 

контрола на брзината на возилото; 

компјутерски софтвер; автомотивен 

компјутрески софтвер и хардвер; 

компјутерски софтвер за употреба во врска 

со возила; телеметриски уреди за моторни 

возила и погонски аппликации; електрични 

контролни табли; апаратура, инструменти и 

дисплеи за електронска контрола; сензори; 

опрема за безбедност на возилото; системи 

за безбедност и помош при возење; ласери 

за употреба во врска со возила; ladar 

апаратура за возила; радар апаратура за 

возила; камери за возила; онборд камери; 

акциони камери; паркинг сензори и 

ретровизор камери за возила; автомотивни 

мерни инструменти; електронска апаратура 

за прибирање мерења и примање податоци; 

компјутерски софтвер, мобилни апликации и 

безжичен пренос и приемна опрема за 

употреба во врска со автономно возење и 

возење без употреба на раце, карактеристики 

на безбедноста на автомобилот и функции на 

аларм или предупредување, предупредувања 

за спречување на несреќи и сообраќајни 

предупредувања; контролна единица за 

возење за возила; систем за помош на 

возачи за моторни возила; станици за 

полнење на електрични возила; апаратура и 

кабли за употреба при полнење на 

електрични возила; батерии за возила; 

електрични акумулатори, регулатори на 

волтажа, антени, електрични батерии и 

склопови; уреди за предупредување против 

кражбa; аларм сензори; мерачи; 
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инструментални табли и кластери; одометри; 

брзинометри; тахометри; температурни 

сензори; волтметри; амперметри; апаратура 

за тестирање; мерачи на близина; 

прекинувачи на електрично коло; комутатори; 

електрични кондензатори; електрични врски; 

електрични кабли; електрични осигурувачи; 

кутии за електрични осигурувачи; електрична 

апаратура и инструменти за контрола за 

моторни возила и мотори/погони; електрични 

сензори; апаратура за гаснење пожари; 

мерачи; леќи за лампи; печатени електрични 

кола; електрични релеји; електрични 

прекинувачи; опрема за електрична 

инсталација; апаратура за тестирање; 

апаратура за снимање, пренос или 

репродукција на звук и слики; далечинска 

контрола за мотори; стартери за далечинска 

контрола за возила; светла за итно 

предупредување; систем за известување во 

случај на опасност; електронски интерфејс 

модули што се продаваат како интегрален 

дел од возилото; дисплеј табли за возила; 

електронски дисплеј системи за возачот за 

возила; аудио, аудиовизуелна или 

телекомуникациска опрема; радио апарат; in-

car системи за забава; опрема за 

репродукција на звук; телевизори; радиа; ЦД 

плеери; звучници; слушалки; лични дигитални 

асистенти (PDA); таблет компјутери; 

мултимедијални уреди; MP3 или MP4 апарат 

и опрема; мобилни хард драјвери; USB 

драјвери; кутии и држачи за мобилни 

телефони, смартфони, компјутери, лични 

дигитални асистенти, лаптопи, ноутбук 

компјутери; полначи за мобилни телефони, 

смартфони, лаптопи и таблет компјутери; 

телефони; мобилни телефони; слушалки и 

додатоци за мобилен телефон и таблет 

компјутер; украси за телефони; позадини за 

телефони и таблети; инсталации за телефон 

во автомобил; медиуми за снимање; опрема 

за итно предупредување на автопат; 

термометри; компаси; калкулатори; 

електронска апаратура и инструменти за 

упатства и настава; електрична и научна 

апаратура за употреба при поправка и 

сервисирање на возила; магнети; метро за 

мерење; очила, очила за гледање, очила за 

сонце, очила за возење, очила за скијање; 

кутии за очила, очила за сонце или очила за 

скијање; кациги за возачи; заштитна облека 

за возачи тркачи; безбедносни појаси и 

опрема за возачи и патници; апарат, 

ракавици и облека, сè за употреба за заштита 

од несреќи или повреди; глобален сиситем за 

позиционирање (GPS); системи за навигација 

составени од електронски предаватели, 

приемници, струјно/електрично коло, 

микропроцесори, софтвер за мобилен 

телефон и компјутер сите за употреба при 

навигација  и сите интегрирани во моторно 

возило; електронски карти што може да се 

симнат (даунлодираат); опрема за безжичен 

пренос и прием; интерактивен 

мултимедијален софтвер; електрични врски; 

безжични контролери за далечинско 

набљудување и контрола на функцијата и 

статусот на другите електрични, електронски, 

сигнални системи и механички уреди за 

употреба во врска со возила и мотори/погони 

за возила; комуникациски апарат за пренос и 

прием на комуникации преку возила; 

компјутерски хардвер и софтвер за следење 

на однесувањето на возачите; сензори, 

компјутери и безжични примопредаватели за 

обезбедување поврзливост во рамките на 

возилото, меѓу возила, со целуларни 

телефони и со податочни центри; 

компјутерски хардвер, софтвер и електричен 

апарат за обезбедување тактилни, звучни и 

визуелни интерфејси за интеракција со 

присутните во возилото; опрема за безжичен 

пренос и прием за употреба во врска со 

компјутери на далечина за употреба во 

автомобили за следење, набљудување и 
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дијагностицирање на одржувањето за возила 

и за обезбедување информации за возачите; 

софтвер за компјутерски апликации за 

употреба од страна на возачите и патниците 

во возилата за пристапување, гледање и 

интеракција со и симнување (даунлодирање) 

на информации и забавна содржина; софтвер 

што може да се симне (даунлодира) и он-

борд компјутерски софтвер што им 

обезбедува на корисниците далечински и во-

возилото пристап до функциите на моторното 

возило и функциите во врска со безбедноста, 

удобноста, комуникацијата, забавата и 

навигацијата на возачот; дијагностички 

апарат составен од сензори за употреба при 

тестирање на функциите на возилото и во 

дијагностицирање на електричните и 

механичките проблеми на возилото; софтвер 

и софтверски апликации што ќе им 

овозможат на корисниците да ги следат и 

лоцираат украдените возила, да ја полнат 

електрониката, и да ги складираат и 

синхронизираат собраните персонализирани 

информации за корисникот и возилото; 

електронски интерфејс модули за жичен и 

безжичен интерфејс на мобилни телефони и 

електронски медиа плеери со автомотивен 

електричен систем; интегрирани електронски 

автоматски системи за возила; мобилни 

апликации што може да се симнат 

(даунлодираат); апликациски софтвер за 

употреба во или во врска со возила; 

компјутерски игри, софтвер за компјутерски 

игри; бази на податоци, збир на податоци, 

датотеки и софтвер во врска со 3Д печатење; 

бази на податоци, збир на податоци, 

датотеки и софтвер во врска со дизајнирање 

и производство на возила и нивни делови и 

додатоци; бази на податоци, збир на 

податоци, датотеки и софтвер во врска со 

дизајнирање и производство на реплика или 

модел на возила и нивни делови и додатоци; 

CAD софтвер и датотеки; датотеки со слики 

што може да се симнат (даунлодираат); 

електронски бази на податоци што содржат 

датотеки со слики; бази на податоци, збир на 

податоци, датотеки и софтвер во врска со 

шеми за краткотрајно изнајмување на 

автомобили; бази на податоци, збир на 

податоци, датотеки и софтвер во врска со 

однесувањето на возачот на возилото; 

симулатори за симулирање на работење на 

копнени возила; виртуелни модели на возила 

или внатрешност на возила; софтвер и 

хардвер за виртуелна реалност; софтвер и 

хардвер за зголемена реалност; делови и 

фитинзи за кој било од погоренаведените 

стоки  

кл. 12  моторни возила; копнени возила; 

беспилотни моторни возила [автономни 

моторни возила]; тркачки автомобили; 

powertrains (механизам за пренос на погон од 

мотор до тркала) за копнени возила; погони 

за копнени возила; мотори за копнени возила; 

погони за мотоцикли; мотори за мотоцикли; 

погони за велосипеди; мотори за велосипеди; 

погони за тркачки автомобили; потпирачи за 

рака на седиштата на возилото; торби за 

багаж специјално адаптирани да се сместат 

во просторот за багаж на возилата; торби за 

организирање на внатрешноста на 

автомобилот, мрежи и пепелници специјално 

адаптирани за монтирање во возила; 

потпирачи за глава на седиштата на 

возилото; покривки за потпирачи за глава на 

седиштата на возилото; заштита за 

ретровизор и украсни прекривки; прекривки 

за седиштата за автомобил; прекривки за 

тркалата за управување на возилото; 

прекривки што одговараат на возилата; 

тркала за возила; алуминиумски тркала; 

раткапна за тркала; бандажи за тркала; капак 

за тркало; средишен дел на капак за тркало; 

прекривки на тркалата; верижно тркало 

(ланчаник); спојлери за возила; прекривки за 

возила; седишта за возила; безбедносни 
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седишта за возила; сигурносни појаси за 

возила; сигурносна опрема за возила; 

безбедносни сигнали [звучни] за возила; 

безбедносни и сигурносни уреди и опрема за 

возила против кражби; решетки за ладилник 

на возила; trim panel (поклопец за тело) на 

возило; централна конзола за возило што се 

продава како дел од возилото и вклучува 

електоронски интерфејси; велосипеди; 

трицикли; четирицикли; делови, фитинзи и 

дополнителна опрема за велосипеди, 

трицикли и четирицикли; колички и детски 

колички и нивни делови и додатоци; седишта 

за возила за бебе, новороденче и дете; 

делови и фитинзи за сите наведени стоки  

 

(210) TM  2017/12 (220) 03/01/2017 

(442) 30/04/2017 

(731) Jaguar Land Rover Limited 

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, GB 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

 

(531) 03.01.04;03.01.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила; копнени возила; 

беспилотни моторни возила [автономни 

моторни возила]; тркачки автомобили; 

powertrains (механизам за пренос на погон од 

мотор до тркала) за копнени возила; погони 

за копнени возила; мотори за копнени возила; 

погони за мотоцикли; мотори за мотоцикли; 

погони за велосипеди; мотори за велосипеди; 

погони за тркачки автомобили; потпирачи за 

рака на седиштата на возилото; торби за 

багаж специјално адаптирани да се сместат 

во просторот за багаж на возилата; торби за 

организирање на внатрешноста на 

автомобилот, мрежи и пепелници специјално 

адаптирани за монтирање во возила; 

потпирачи за глава на седиштата на 

возилото; покривки за потпирачи за глава на 

седиштата на возилото; заштита за 

ретровизор и украсни прекривки; прекривки 

за седиштата за автомобил; прекривки за 

тркалата за управување на возилото; 

прекривки што одговараат на возилата; 

тркала за возила; алуминиумски тркала; 

раткапна за тркала; бандажи за тркала; капак 

за тркало; средишен дел на капак за тркало; 

прекривки на тркалата; верижно тркало 

(ланчаник); спојлери за возила; прекривки за 

возила; седишта за возила; безбедносни 

седишта за возила; сигурносни појаси за 

возила; сигурносна опрема за возила; 

безбедносни сигнали [звучни] за возила; 

безбедносни и сигурносни уреди и опрема за 

возила против кражби; решетки за ладилник 

на возила; trim panel (поклопец за тело) на 

возило; централна конзола за возило што се 

продава како дел од возилото и вклучува 

електоронски интерфејси; велосипеди; 

трицикли; четирицикли; делови, фитинзи и 

дополнителна опрема за велосипеди, 

трицикли и четирицикли; колички и детски 

колички и нивни делови и додатоци; седишта 

за возила за бебе, новороденче и дете; 

делови и фитинзи за сите наведени стоки  

 

(210) TM  2017/15 (220) 05/01/2017 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ЧОКОМИЛ увоз-извоз ДОО Ресен 

ул. 29-ти Ноември б.б.,, Ресен, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  
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(591) црвена, црна и бела 

(531) 26.05.03;26.05.22;27.05.17;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадни десерти со различни 

вкусови, чоколадни барови, нугат барови 

прелиени со чоколадо, жита (мали парчиња 

од жита), производи од житарици во форма 

на барови, високо протеински барови врз 

база на житарици, енергетски барови, снек 

барови, снек барови кои содржат мешавина 

од зрна, јаткасти производи и сушено овошје  

 

(210) TM  2017/23 (220) 12/01/2017 

(442) 30/04/2017 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул. “Виргино“ бр. 89, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) црна, бела, црвена, сива, темно зелена, 

розева 

(531) 03.03.15;26.04.15;27.05.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  цејлонски чај  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2017/28 (220) 13/01/2017 

(442) 30/04/2017 

(731) Abbott Medical Optics Inc. 

1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, 

California 92705, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

BLINK-N-CLEAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за одржување контактни 

леќи, вклучувајќи, раствори и таблети за 

дезинфекција, чистење, влажнење, заштита, 

потопување, чување и плакнење на контактни 

леќи  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

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

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

(510) (210) 

1 TM 2016/0148 

1 TM 2016/0907 

1 TM 2016/0964 

1 TM 2016/0969 

1 TM 2016/0970 

1 TM 2016/1101 

1 TM 2016/1122 

1 TM 2016/1244 

1 TM 2016/1245 

2 TM 2015/1129 

2 TM 2016/0969 

2 TM 2016/0970 

2 TM 2016/1086 

2 TM 2016/1122 

3 TM 2012/0974 

3 TM 2016/0102 

3 TM 2016/0103 

3 TM 2016/0854 

3 TM 2016/0867 

3 TM 2016/0893 

3 TM 2016/0901 

3 TM 2016/0902 

3 TM 2016/0903 

3 TM 2016/0904 

3 TM 2016/0911 

3 TM 2016/0912 

3 TM 2016/0913 

3 TM 2016/0914 

3 TM 2016/0934 

3 TM 2016/0960 

3 TM 2016/0969 

3 TM 2016/0970 

3 TM 2016/0986 

3 TM 2016/0987 

3 TM 2016/1010 

3 TM 2016/1012 

3 TM 2016/1052 

3 TM 2016/1060 

3 TM 2016/1061 

3 TM 2016/1082 

3 TM 2016/1083 

3 TM 2016/1084 

3 TM 2016/1110 

3 TM 2016/1122 

3 TM 2016/1123 

3 TM 2016/1124 

3 TM 2016/1149 

3 TM 2016/1186 

3 TM 2016/1218 

3 TM 2017/0006 

3 TM 2017/0007 

3 TM 2017/0008 

3 TM 2017/0009 

4 TM 2016/0885 

4 TM 2016/0886 

4 TM 2016/0950 

4 TM 2016/0964 

4 TM 2016/1184 

4 TM 2016/1243 

4 TM 2016/1244 

4 TM 2016/1245 

5 TM 2015/0545 

5 TM 2015/1021 

5 TM 2015/1022 

5 TM 2015/1023 

5 TM 2015/1024 

5 TM 2015/1025 

5 TM 2016/0148 

5 TM 2016/0353 

5 TM 2016/0845 

5 TM 2016/0846 

5 TM 2016/0871 

5 TM 2016/0872 

5 TM 2016/0873 

5 TM 2016/0874 

5 TM 2016/0875 

5 TM 2016/0909 

5 TM 2016/0910 

5 TM 2016/0960 

5 TM 2016/0976 

5 TM 2016/0986 

5 TM 2016/0987 

5 TM 2016/1018 

5 TM 2016/1063 

5 TM 2016/1068 

5 TM 2016/1069 

5 TM 2016/1072 

5 TM 2016/1073 

5 TM 2016/1074 

5 TM 2016/1075 

5 TM 2016/1079 

5 TM 2016/1095 

5 TM 2016/1096 

5 TM 2016/1098 

5 TM 2016/1099 

5 TM 2016/1100 

5 TM 2016/1123 

5 TM 2016/1124 

5 TM 2016/1128 

5 TM 2016/1136 

5 TM 2016/1145 

5 TM 2016/1149 

5 TM 2016/1154 

5 TM 2016/1155 

5 TM 2016/1187 

5 TM 2016/1189 

5 TM 2016/1190 

5 TM 2016/1191 

5 TM 2016/1192 

5 TM 2016/1193 

5 TM 2016/1194 

5 TM 2016/1197 

5 TM 2016/1199 

5 TM 2016/1201 

5 TM 2016/1202 

5 TM 2016/1207 

5 TM 2016/1211 

5 TM 2016/1212 

5 TM 2016/1232 

5 TM 2016/1240 

5 TM 2016/1246 

5 TM 2016/1248 

5 TM 2016/1252 

5 TM 2016/1265 

5 TM 2016/1266 

5 TM 2017/0006 

5 TM 2017/0007 
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5 TM 2017/0008 

5 TM 2017/0009 

5 TM 2017/0028 

6 TM 2011/1377 

6 TM 2011/1388 

6 TM 2016/0852 

6 TM 2016/0885 

6 TM 2016/0886 

7 TM 2016/1268 

7 TM 2016/1269 

9 TM 2016/0858 

9 TM 2016/0869 

9 TM 2016/0880 

9 TM 2016/1038 

9 TM 2016/1041 

9 TM 2016/1042 

9 TM 2016/1043 

9 TM 2016/1044 

9 TM 2016/1064 

9 TM 2016/1065 

9 TM 2016/1077 

9 TM 2016/1081 

9 TM 2016/1086 

9 TM 2016/1087 

9 TM 2016/1088 

9 TM 2016/1104 

9 TM 2016/1109 

9 TM 2016/1111 

9 TM 2016/1113 

9 TM 2016/1116 

9 TM 2016/1118 

9 TM 2016/1119 

9 TM 2016/1129 

9 TM 2016/1131 

9 TM 2016/1173 

9 TM 2016/1174 

9 TM 2016/1177 

9 TM 2016/1178 

9 TM 2016/1180 

9 TM 2016/1181 

9 TM 2016/1185 

9 TM 2016/1217 

9 TM 2016/1229 

9 TM 2016/1230 

9 TM 2016/1234 

9 TM 2016/1235 

9 TM 2016/1237 

9 TM 2016/1268 

9 TM 2017/0011 

10 TM 2016/0960 

10 TM 2016/1054 

10 TM 2016/1107 

10 TM 2016/1150 

10 TM 2016/1154 

10 TM 2016/1155 

10 TM 2016/1247 

11 TM 2016/0858 

11 TM 2016/1077 

11 TM 2016/1131 

11 TM 2016/1268 

11 TM 2016/1269 

12 TM 2016/0869 

12 TM 2016/0973 

12 TM 2017/0011 

12 TM 2017/0012 

14 TM 2016/1060 

14 TM 2016/1081 

14 TM 2016/1111 

14 TM 2016/1113 

14 TM 2016/1116 

14 TM 2016/1118 

14 TM 2016/1119 

14 TM 2016/1217 

14 TM 2016/1234 

14 TM 2016/1235 

14 TM 2016/1237 

15 TM 2016/1109 

16 TM 2015/0486 

16 TM 2015/1129 

16 TM 2016/0854 

16 TM 2016/0900 

16 TM 2016/0927 

16 TM 2016/0928 

16 TM 2016/0929 

16 TM 2016/0934 

16 TM 2016/0992 

16 TM 2016/0993 

16 TM 2016/1038 

16 TM 2016/1039 

16 TM 2016/1056 

16 TM 2016/1057 

16 TM 2016/1087 

16 TM 2016/1088 

16 TM 2016/1103 

16 TM 2016/1144 

16 TM 2016/1174 

16 TM 2016/1177 

16 TM 2016/1178 

16 TM 2016/1180 

16 TM 2016/1185 

18 TM 2016/1218 

18 TM 2016/1254 

18 TM 2017/0004 

18 TM 2017/0006 

18 TM 2017/0007 

18 TM 2017/0008 

18 TM 2017/0009 

19 TM 2016/0852 

20 TM 2016/0036 

20 TM 2016/0038 

20 TM 2016/1002 

20 TM 2016/1161 

20 TM 2016/1178 

20 TM 2017/0006 

20 TM 2017/0007 

20 TM 2017/0008 

20 TM 2017/0009 

21 TM 2011/1377 

21 TM 2011/1388 

21 TM 2016/1077 

21 TM 2016/1178 

21 TM 2017/0006 

21 TM 2017/0007 

21 TM 2017/0008 

21 TM 2017/0009 

24 TM 2016/0036 

24 TM 2016/0038 

25 TM 2015/0486 

25 TM 2016/1009 

25 TM 2016/1058 

25 TM 2016/1120 

25 TM 2016/1121 

25 TM 2016/1129 

25 TM 2016/1174 

25 TM 2016/1177 

25 TM 2016/1178 

25 TM 2016/1180 

25 TM 2016/1218 

25 TM 2016/1254 

25 TM 2017/0004 

26 TM 2016/1120 

26 TM 2016/1121 

28 TM 2016/1056 

28 TM 2016/1057 

28 TM 2016/1081 

28 TM 2016/1111 

28 TM 2016/1113 

28 TM 2016/1116 

28 TM 2016/1118 

28 TM 2016/1119 

28 TM 2016/1150 

28 TM 2016/1174 

28 TM 2016/1175 

28 TM 2016/1176 

28 TM 2016/1177 

28 TM 2016/1178 

28 TM 2016/1180 

28 TM 2016/1217 

28 TM 2016/1234 

28 TM 2016/1235 
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28 TM 2016/1237 

28 TM 2017/0004 

28 TM 2017/0006 

28 TM 2017/0007 

28 TM 2017/0008 

28 TM 2017/0009 

29 TM 2016/0857 

29 TM 2016/0884 

29 TM 2016/0899 

29 TM 2016/0916 

29 TM 2016/0933 

29 TM 2016/0935 

29 TM 2016/0955 

29 TM 2016/0969 

29 TM 2016/0970 

29 TM 2016/1060 

29 TM 2016/1089 

29 TM 2016/1090 

29 TM 2016/1091 

29 TM 2016/1106 

29 TM 2016/1156 

29 TM 2016/1157 

29 TM 2016/1158 

29 TM 2016/1159 

29 TM 2016/1160 

29 TM 2016/1179 

29 TM 2016/1233 

29 TM 2017/0002 

29 TM 2017/0003 

30 TM 2011/0581 

30 TM 2012/0036 

30 TM 2016/0353 

30 TM 2016/0881 

30 TM 2016/0884 

30 TM 2016/0892 

30 TM 2016/0898 

30 TM 2016/0905 

30 TM 2016/0916 

30 TM 2016/0933 

30 TM 2016/0969 

30 TM 2016/0970 

30 TM 2016/1031 

30 TM 2016/1034 

30 TM 2016/1050 

30 TM 2016/1051 

30 TM 2016/1060 

30 TM 2016/1089 

30 TM 2016/1090 

30 TM 2016/1091 

30 TM 2016/1105 

30 TM 2016/1106 

30 TM 2016/1151 

30 TM 2016/1179 

30 TM 2016/1252 

30 TM 2016/1255 

30 TM 2016/1257 

30 TM 2016/1265 

30 TM 2016/1266 

30 TM 2017/0002 

30 TM 2017/0003 

30 TM 2017/0015 

30 TM 2017/0023 

31 TM 2016/0353 

31 TM 2016/0981 

31 TM 2016/1018 

31 TM 2016/1060 

31 TM 2016/1106 

31 TM 2017/0006 

31 TM 2017/0007 

31 TM 2017/0008 

31 TM 2017/0009 

32 TM 2011/1377 

32 TM 2011/1388 

32 TM 2012/0313 

32 TM 2012/0315 

32 TM 2012/0349 

32 TM 2012/0387 

32 TM 2012/0397 

32 TM 2012/1301 

32 TM 2015/0847 

32 TM 2015/0848 

32 TM 2016/0516 

32 TM 2016/0866 

32 TM 2016/0906 

32 TM 2016/0916 

32 TM 2016/0938 

32 TM 2016/1018 

32 TM 2016/1024 

32 TM 2016/1060 

32 TM 2016/1089 

32 TM 2016/1090 

32 TM 2016/1091 

33 TM 2016/0917 

33 TM 2016/0918 

33 TM 2016/1024 

33 TM 2016/1060 

33 TM 2016/1093 

33 TM 2016/1094 

33 TM 2016/1114 

33 TM 2016/1115 

33 TM 2016/1215 

33 TM 2016/1216 

34 TM 2015/1258 

34 TM 2016/0876 

34 TM 2016/0895 

34 TM 2016/0943 

34 TM 2016/1019 

34 TM 2016/1020 

34 TM 2016/1055 

34 TM 2016/1152 

34 TM 2016/1163 

34 TM 2016/1241 

35 TM 2011/0581 

35 TM 2014/1326 

35 TM 2015/0486 

35 TM 2015/0503 

35 TM 2016/0841 

35 TM 2016/0842 

35 TM 2016/0857 

35 TM 2016/0858 

35 TM 2016/0872 

35 TM 2016/0873 

35 TM 2016/0874 

35 TM 2016/0875 

35 TM 2016/0882 

35 TM 2016/0883 

35 TM 2016/0891 

35 TM 2016/0900 

35 TM 2016/0909 

35 TM 2016/0910 

35 TM 2016/0916 

35 TM 2016/0926 

35 TM 2016/0927 

35 TM 2016/0928 

35 TM 2016/0929 

35 TM 2016/0935 

35 TM 2016/0949 

35 TM 2016/0981 

35 TM 2016/0992 

35 TM 2016/0993 

35 TM 2016/0999 

35 TM 2016/1033 

35 TM 2016/1036 

35 TM 2016/1037 

35 TM 2016/1038 

35 TM 2016/1039 

35 TM 2016/1041 

35 TM 2016/1042 

35 TM 2016/1043 

35 TM 2016/1044 

35 TM 2016/1058 

35 TM 2016/1059 

35 TM 2016/1060 

35 TM 2016/1064 

35 TM 2016/1065 

35 TM 2016/1067 

35 TM 2016/1076 

35 TM 2016/1077 

35 TM 2016/1086 

35 TM 2016/1093 
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35 TM 2016/1094 

35 TM 2016/1102 

35 TM 2016/1105 

35 TM 2016/1106 

35 TM 2016/1108 

35 TM 2016/1109 

35 TM 2016/1110 

35 TM 2016/1125 

35 TM 2016/1126 

35 TM 2016/1132 

35 TM 2016/1133 

35 TM 2016/1134 

35 TM 2016/1135 

35 TM 2016/1138 

35 TM 2016/1139 

35 TM 2016/1140 

35 TM 2016/1141 

35 TM 2016/1142 

35 TM 2016/1144 

35 TM 2016/1147 

35 TM 2016/1151 

35 TM 2016/1153 

35 TM 2016/1154 

35 TM 2016/1155 

35 TM 2016/1161 

35 TM 2016/1184 

35 TM 2016/1221 

35 TM 2016/1247 

35 TM 2016/1252 

35 TM 2016/1254 

35 TM 2016/1255 

35 TM 2016/1265 

35 TM 2016/1266 

35 TM 2017/0006 

35 TM 2017/0007 

35 TM 2017/0008 

35 TM 2017/0009 

36 TM 2016/0373 

36 TM 2016/0544 

36 TM 2016/0852 

36 TM 2016/0931 

36 TM 2016/0932 

36 TM 2016/0949 

36 TM 2016/0971 

36 TM 2016/0972 

36 TM 2016/1060 

36 TM 2016/1076 

36 TM 2016/1125 

36 TM 2016/1138 

36 TM 2016/1139 

36 TM 2016/1140 

36 TM 2016/1141 

36 TM 2016/1142 

36 TM 2016/1213 

36 TM 2016/1258 

37 TM 2016/0852 

37 TM 2016/1041 

37 TM 2016/1042 

37 TM 2016/1043 

37 TM 2016/1044 

37 TM 2016/1060 

37 TM 2016/1064 

37 TM 2016/1065 

37 TM 2016/1109 

37 TM 2016/1125 

37 TM 2016/1184 

37 TM 2016/1244 

37 TM 2016/1245 

37 TM 2016/1268 

38 TM 2011/0921 

38 TM 2016/0841 

38 TM 2016/0842 

38 TM 2016/0882 

38 TM 2016/0883 

38 TM 2016/0926 

38 TM 2016/1041 

38 TM 2016/1042 

38 TM 2016/1043 

38 TM 2016/1044 

38 TM 2016/1064 

38 TM 2016/1065 

38 TM 2016/1077 

38 TM 2016/1109 

38 TM 2016/1132 

38 TM 2016/1133 

38 TM 2016/1134 

38 TM 2016/1135 

38 TM 2016/1153 

38 TM 2016/1229 

38 TM 2016/1230 

38 TM 2016/1231 

39 TM 2011/0921 

39 TM 2016/0373 

39 TM 2016/0877 

39 TM 2016/0885 

39 TM 2016/0886 

39 TM 2016/0931 

39 TM 2016/0932 

39 TM 2016/0964 

39 TM 2016/0981 

39 TM 2016/1060 

39 TM 2016/1108 

39 TM 2016/1132 

39 TM 2016/1133 

39 TM 2016/1219 

39 TM 2016/1220 

40 TM 2016/0872 

40 TM 2016/0873 

40 TM 2016/0874 

40 TM 2016/0875 

40 TM 2016/0885 

40 TM 2016/0886 

40 TM 2016/1102 

40 TM 2016/1108 

40 TM 2016/1120 

40 TM 2016/1121 

40 TM 2017/0006 

40 TM 2017/0007 

40 TM 2017/0008 

40 TM 2017/0009 

41 TM 2014/1326 

41 TM 2015/0486 

41 TM 2016/0841 

41 TM 2016/0842 

41 TM 2016/0855 

41 TM 2016/0856 

41 TM 2016/0877 

41 TM 2016/0879 

41 TM 2016/0882 

41 TM 2016/0883 

41 TM 2016/0891 

41 TM 2016/0900 

41 TM 2016/0926 

41 TM 2016/0927 

41 TM 2016/0928 

41 TM 2016/0929 

41 TM 2016/0951 

41 TM 2016/0978 

41 TM 2016/0992 

41 TM 2016/0993 

41 TM 2016/0996 

41 TM 2016/0999 

41 TM 2016/1026 

41 TM 2016/1039 

41 TM 2016/1055 

41 TM 2016/1056 

41 TM 2016/1057 

41 TM 2016/1059 

41 TM 2016/1060 

41 TM 2016/1062 

41 TM 2016/1081 

41 TM 2016/1087 

41 TM 2016/1088 

41 TM 2016/1109 

41 TM 2016/1111 

41 TM 2016/1113 

41 TM 2016/1116 

41 TM 2016/1118 

41 TM 2016/1119 

41 TM 2016/1126 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   365 | С т р а н а  

 

30 Април 2017 Гласник Бр. 2/2017  

41 TM 2016/1134 

41 TM 2016/1135 

41 TM 2016/1153 

41 TM 2016/1174 

41 TM 2016/1177 

41 TM 2016/1178 

41 TM 2016/1180 

41 TM 2016/1185 

41 TM 2016/1217 

41 TM 2016/1219 

41 TM 2016/1220 

41 TM 2016/1221 

41 TM 2016/1229 

41 TM 2016/1230 

41 TM 2016/1234 

41 TM 2016/1235 

41 TM 2016/1237 

41 TM 2016/1247 

41 TM 2016/1255 

41 TM 2017/0006 

41 TM 2017/0007 

41 TM 2017/0008 

41 TM 2017/0009 

42 TM 2011/0921 

42 TM 2016/0852 

42 TM 2016/0872 

42 TM 2016/0873 

42 TM 2016/0874 

42 TM 2016/0875 

42 TM 2016/0880 

42 TM 2016/0964 

42 TM 2016/0971 

42 TM 2016/0972 

42 TM 2016/1026 

42 TM 2016/1036 

42 TM 2016/1037 

42 TM 2016/1041 

42 TM 2016/1042 

42 TM 2016/1043 

42 TM 2016/1044 

42 TM 2016/1053 

42 TM 2016/1059 

42 TM 2016/1060 

42 TM 2016/1062 

42 TM 2016/1064 

42 TM 2016/1065 

42 TM 2016/1104 

42 TM 2016/1161 

42 TM 2016/1181 

42 TM 2016/1214 

42 TM 2016/1221 

42 TM 2016/1247 

43 TM 2015/0862 

43 TM 2016/0855 

43 TM 2016/0856 

43 TM 2016/0863 

43 TM 2016/0877 

43 TM 2016/0884 

43 TM 2016/0891 

43 TM 2016/0921 

43 TM 2016/1060 

43 TM 2016/1093 

43 TM 2016/1094 

43 TM 2016/1102 

43 TM 2016/1114 

43 TM 2016/1115 

43 TM 2016/1138 

43 TM 2016/1139 

43 TM 2016/1140 

43 TM 2016/1141 

43 TM 2016/1147 

43 TM 2016/1151 

43 TM 2016/1219 

43 TM 2016/1220 

43 TM 2016/1259 

43 TM 2017/0006 

43 TM 2017/0007 

43 TM 2017/0008 

43 TM 2017/0009 

43 TM 2017/0023 

44 TM 2015/0923 

44 TM 2015/0924 

44 TM 2015/0925 

44 TM 2015/0926 

44 TM 2015/0927 

44 TM 2016/0872 

44 TM 2016/0873 

44 TM 2016/0874 

44 TM 2016/0875 

44 TM 2016/0960 

44 TM 2016/1145 

44 TM 2016/1150 

44 TM 2016/1171 

44 TM 2016/1247 

44 TM 2016/1253 

44 TM 2017/0006 

44 TM 2017/0007 

44 TM 2017/0008 

44 TM 2017/0009 

45 TM 2014/1326 

45 TM 2016/0850 

45 TM 2016/0855 

45 TM 2016/0856 

45 TM 2016/0999 

45 TM 2016/1036 

45 TM 2016/1037 

45 TM 2016/1060 

45 TM 2016/1076 

45 TM 2016/1104 

45 TM 2016/1126 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

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

 

(731) (210) 

Abbott Medical Optics Inc. MK/T/ 2016/1096 

Abbott Medical Optics Inc. MK/T/ 2017/28 

ADOL sh.p.k. MK/T/ 2016/1215 

ADOL sh.p.k. MK/T/ 2016/1216 

Aflofarm Farmacija Polska Sp. z o.o. MK/T/ 2016/1136 

Aktsionerno Droujesvo BULGARTABAC HOLDING  MK/T/ 2015/1258 

Amgen Inc. (a Delaware corporation) MK/T/ 2016/1054 

Amouage SAOC MK/T/ 2016/867 

Amouage SAOC MK/T/ 2016/1052 

Athleta (ITM) Inc. MK/T/ 2016/1009 

Bayer Consumer Care AG MK/T/ 2016/1246 

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes Corporate Services 

(Cayman) Limited 

MK/T/ 2016/872 

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes Corporate Services 

(Cayman) Limited 

MK/T/ 2016/873 

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes Corporate Services 

(Cayman) Limited 

MK/T/ 2016/874 

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes Corporate Services 

(Cayman) Limited 

MK/T/ 2016/875 

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d MK/T/ 2016/1212 

Biogen Hemophilia Inc. (Delaware corporation) MK/T/ 2016/1053 

BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation) MK/T/ 2016/1171 

BMJ Industries FZCO MK/T/ 2016/895 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2016/909 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2016/910 

Castrol Limited (A company organized and existing under the laws of 

England & Wales) 

MK/T/ 2016/1243 

Cephalon UK Limited Ridings MK/T/ 2015/545 

Ciech Sarzyna Spolka Akcyjna MK/T/ 2016/148 

Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation MK/T/ 2016/1082 

Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation MK/T/ 2016/1083 

Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation MK/T/ 2016/1084 

CORPORACION HABANOS, S.A. MK/T/ 2016/1163 

E.I. du Pont de Nemours and Company MK/T/ 2016/1101 
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Energy Beverages LLC, a Delaware limited liability compny MK/T/ 2016/866 

ENRICO GIOTTI S.P.A. MK/T/ 2016/969 

ENRICO GIOTTI S.P.A. MK/T/ 2016/970 

Enterprise Holdings, Inc. A corporation of the State of Missouri MK/T/ 2016/931 

Enterprise Holdings, Inc. A corporation of the State of Missouri MK/T/ 2016/932 

Entrepreneur Media, Inc. a California corporation MK/T/ 2016/1144 

Euro Games Technology Ltd MK/T/ 2016/1223 

Euro Games Technology Ltd MK/T/ 2016/1224 

Euro Games Technology Ltd MK/T/ 2016/1225 

Exelixis, Inc. MK/T/ 2016/1095 

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the 

laws of the State of New Jersey 

MK/T/ 2016/1244 

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the 

laws of the State of New Jersey 

MK/T/ 2016/1245 

Fortex Nutraceuticals LTD Sofia MK/T/ 2016/1265 

Fortex Nutraceuticals LTD Sofia MK/T/ 2016/1266 

FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo - ZAGREB MK/T/ 2016/881 

FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo - ZAGREB MK/T/ 2016/898 

Froneri Ltd. MK/T/ 2016/884 

Genetics Institute, LLC MK/T/ 2016/1128 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited MK/T/ 2016/973 

GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA 

KALLYNTIKON ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON 

MK/T/ 2016/1123 

GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA 

KALLYNTIKON ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON 

MK/T/ 2016/1124 

Groupon, Inc. MK/T/ 2016/1038 

Gullane (Thomas) Limited MK/T/ 2016/1180 

Halil Irfan Bumin MK/T/ 2016/852 

Huntsman Spin Corporation, (a Delaware Corporation) MK/T/ 2016/1122 

Hyatt International Corporation MK/T/ 2016/921 

Hyundai Motor Company MK/T/ 2016/1173 

INCI DERI MAMULLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI MK/T/ 2016/1254 

Interbusiness for industry and trade (Интербизнис фор индустри енд 

трејд) 

MK/T/ 2016/1019 

Interbusiness for industry and trade (Интербизнис фор индустри енд 

трејд) 

MK/T/ 2016/1020 

Intercontinental Great Brands LLC MK/T/ 2016/892 

Jaguar Land Rover Limited MK/T/ 2017/4 

Jaguar Land Rover Limited MK/T/ 2017/11 

Jaguar Land Rover Limited MK/T/ 2017/12 

JT International SA MK/T/ 2016/943 
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KWANG YANG MOTOR CO., LTD. 

(a corporation incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.) 

MK/T/ 2016/869 

L&M Sarl MK/T/ 2016/1218 

LABORATORIO ALDO-UNION, S.L. MK/T/ 2016/1154 

LABORATORIO ALDO-UNION, S.L. MK/T/ 2016/1155 

Mattel, Inc. MK/T/ 2016/1174 

Mattel, Inc. MK/T/ 2016/1175 

Mattel, Inc. MK/T/ 2016/1176 

Mattel, Inc. MK/T/ 2016/1177 

Mattel, Inc. MK/T/ 2016/1178 

Millennium & Copthirne International Limited MK/T/ 2016/863 

NBCUniversal Media, LLC MK/T/ 2016/1229 

NBCUniversal Media, LLC MK/T/ 2016/1230 

NEOSTRATA COMPANY, INC. MK/T/ 2016/1010 

NEOSTRATA COMPANY, INC. MK/T/ 2016/1012 

NOVAPLOT ENTERPRISES LTD MK/T/ 2016/1179 

NOVARTIS AG, MK/T/ 2016/1187 

Pavlina Vladimirova Chorbadzhiyska MK/T/ 2016/1107 

Pfizer Inc. MK/T/ 2016/845 

Pfizer Inc. MK/T/ 2016/846 

Pfizer Inc. MK/T/ 2016/871 

Philip Morris Brands Sarl MK/T/ 2016/876 

Philip Morris Brands Sarl MK/T/ 2016/1055 

Philip Morris Brands Sarl MK/T/ 2016/1152 

Philip Morris Brands Sarl MK/T/ 2016/1241 

Pozavarovalnica Sava, d.d. MK/T/ 2016/971 

Pozavarovalnica Sava, d.d. MK/T/ 2016/972 

RAFARM S.A.  MK/T/ 2016/1248 

Red Bull GmbH MK/T/ 2016/906 

Rowa Pharmaceuticals Limited MK/T/ 2016/1099 

Rowa Pharmaceuticals Limited MK/T/ 2016/1100 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S. MK/T/ 2015/1021 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S. MK/T/ 2015/1022 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S. MK/T/ 2015/1023 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S. MK/T/ 2015/1024 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S. MK/T/ 2015/1025 

SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek MK/T/ 2016/102 

SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek MK/T/ 2016/103 

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG MK/T/ 2016/950 

Shell Brands International AG MK/T/ 2016/1184 
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Stafford-Miller (Ireland) Limited MK/T/ 2016/1149 

The Coca-Cola Company MK/T/ 2011/1377 

The Coca-Cola Company MK/T/ 2011/1388 

The Coca-Cola Company MK/T/ 2012/313 

The Coca-Cola Company MK/T/ 2012/315 

The Coca-Cola Company MK/T/ 2012/349 

The Coca-Cola Company MK/T/ 2012/387 

The Coca-Cola Company MK/T/ 2012/397 

Unilever N.V. MK/T/ 2016/893 

Universal City Studios LLC MK/T/ 2016/1231 

Western Digital Technologies, Inc MK/T/ 2016/1181 

Western Digital Technologies, Inc. MK/T/ 2016/880 

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC. MK/T/ 2016/1268 

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC. MK/T/ 2016/1269 

Wm. WRIGLEY Jr. Company MK/T/ 2016/1031 

Wm. WRIGLEY Jr. Company MK/T/ 2016/1034 

Wm. WRIGLEY Jr. Company MK/T/ 2016/1050 

Wm. WRIGLEY Jr. Company MK/T/ 2016/1051 

Zoetis Services LLC MK/T/ 2016/1145 

Zoetis Services LLC MK/T/ 2016/1232 

Zoetis Services LLC MK/T/ 2016/1240 

Агенција Бравура MK/T/ 2016/373 

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско 

осигурување 

MK/T/ 2016/1258 

Адвокат Маја Ристова MK/T/ 2016/1126 

Адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници Скопје MK/T/ 2016/850 

Анастасија Трајковска MK/T/ 2016/1120 

Анастасија Трајковска MK/T/ 2016/1121 

Астериа Ворлд Ворк MK/T/ 2014/1326 

Гранап ГНП дооел Скопје MK/T/ 2016/1102 

Гранап ГНП дооел Скопје MK/T/ 2016/1108 

Дарко Стојоски MK/T/ 2016/1221 

ДПТУ Терзи-Компани ДООЕЛ MK/T/ 2016/1131 

Друштво АНМ ЕНТЕРПРИСЕ ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Тетово MK/T/ 2016/841 

Друштво АНМ ЕНТЕРПРИСЕ ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Тетово MK/T/ 2016/842 

Друштво за внатрешна и надворешна трговија Зегин Хелти Фуд MK/T/ 2016/1018 

Друштво за графичка дејност трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ 

ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/1103 

Друштво за издавачка дејност, производство, промет и услуги ЕДУКА 

МАК ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/927 
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Друштво за издавачка дејност, производство, промет и услуги ЕДУКА 

МАК ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/928 

Друштво за издавачка дејност, производство, промет и услуги ЕДУКА 

МАК ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/929 

Друштво за информатичка технологија ИНПЛЕЕР ХУБ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/1104 

Друштво за консалтинг услуги ПРАЕЛЕГАЛ МЕЃУНАРОДЕН 

КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/1219 

Друштво за консалтинг услуги ПРАЕЛЕГАЛ МЕЃУНАРОДЕН 

КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/1220 

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/1081 

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/1111 

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/1113 

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/1116 

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/1118 

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/1119 

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/1217 

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/1234 

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/1235 

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/1237 

Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје MK/T/ 2016/949 

Друштво за посредување во образованието и едукативни услуги 

ТИЧХУТ ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/951 

Друштво за правни работи МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/1036 

Друштво за правни работи МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/1037 

Друштво за проектирање и дизајнирање СНАП ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/1150 

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 

ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/1068 

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 

ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/1069 

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 

ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/1072 
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Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 

ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/1073 

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 

ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/1074 

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 

ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/1075 

Друштво за производство и трговија и услуги АЛ-МАК увоз-извоз ДОО 

Струмица 

MK/T/ 2016/36 

Друштво за производство и трговија и услуги АЛ-МАК увоз-извоз ДОО 

Струмица 

MK/T/ 2016/38 

Друштво за производство и трговија на големо и мало ТЕХНОАЛАТ 

КОМЕРЦ Атанас ДООЕЛ експорт импорт Гевгелија 

MK/T/ 2016/1156 

Друштво за производство и трговија на големо и мало ТЕХНОАЛАТ 

КОМЕРЦ Атанас ДООЕЛ експорт импорт Гевгелија 

MK/T/ 2016/1157 

Друштво за производство и трговија на големо и мало ТЕХНОАЛАТ 

КОМЕРЦ Атанас ДООЕЛ експорт импорт Гевгелија 

MK/T/ 2016/1158 

Друштво за производство и трговија на големо и мало ТЕХНОАЛАТ 

КОМЕРЦ Атанас ДООЕЛ експорт импорт Гевгелија 

MK/T/ 2016/1159 

Друштво за производство и трговија на големо и мало ТЕХНОАЛАТ 

КОМЕРЦ Атанас ДООЕЛ експорт импорт Гевгелија 

MK/T/ 2016/1160 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски 

проиводи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 

MK/T/ 2016/1089 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски 

проиводи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 

MK/T/ 2016/1090 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски 

проиводи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 

MK/T/ 2016/1091 

Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД 

ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/1301 

Друштво за производство трговија и услуги ЕКСТРА ФУДС ДООЕЛ 

Гевгелија 

MK/T/ 2016/916 

Друштво за производство трговија и услуги ЛАРС ТРЕЈД ДОО ШТИП MK/T/ 2016/1058 

Друштво за производство трговија и услуги СПАСИЌ-ГРУП ДООЕЛ 

увоз-извоз Куманово 

MK/T/ 2016/1110 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 

MK/T/ 2016/1189 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 

MK/T/ 2016/1190 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 

MK/T/ 2016/1191 
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Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 

MK/T/ 2016/1192 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 

MK/T/ 2016/1193 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 

MK/T/ 2016/1194 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 

MK/T/ 2016/1197 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 

MK/T/ 2016/1199 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 

MK/T/ 2016/1201 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 

MK/T/ 2016/1202 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 

MK/T/ 2016/1207 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 

MK/T/ 2016/1211 

Друштво за производство, инженеринг, внатрешен и надворешен 

транспорт СОФА СТУДИО ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/1161 

Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

MK/T/ 2016/1041 

Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

MK/T/ 2016/1042 

Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

MK/T/ 2016/1043 

Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

MK/T/ 2016/1044 

Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

MK/T/ 2016/1064 

Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

MK/T/ 2016/1065 

Друштво за производство, промет и услуги МЕТАМЕДИКО ДООЕЛ 

Скопје 

MK/T/ 2016/1247 

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги КОНТИНЕНТ 

ЛПГ ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/885 

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги РАПИД ГАС 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2016/886 

Друштво за производство, трговија и услуги БИОНОВА ДОО Скопје MK/T/ 2016/901 

Друштво за производство, трговија и услуги БИОНОВА ДОО Скопје MK/T/ 2016/902 

Друштво за производство, трговија и услуги БИОНОВА ДОО Скопје MK/T/ 2016/903 
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Друштво за производство, трговија и услуги БИОНОВА ДОО Скопје MK/T/ 2016/904 

Друштво за производство, трговија и услуги ВИПРО ДООЕЛ MK/T/ 2017/2 

Друштво за производство, трговија и услуги ВИПРО ДООЕЛ MK/T/ 2017/3 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/1255 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/503 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/502 

Друштво за производство, трговија и услуги ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2017/23 

Друштво за производство, трговија и услуги ЖИТО ЦЕНТАР ДОО 

увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2016/353 

Друштво за производство, трговија и услуги ЧОКОМИЛ увоз-извоз 

ДОО Ресен 

MK/T/ 2012/36 

Друштво за производство, трговија и услуги ЧОКОМИЛ увоз-извоз 

ДОО Ресен 

MK/T/ 2017/15 

Друштво за производство, трговија и услуги, консалтинг и 

инженеринг Алфа Аудио ДООЕЛ 

MK/T/ 2016/1109 

Друштво за промет и услуги АКТТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/1076 

Друштво за промет на големо и мало ПРИМА.МК ДОО експорт-импорт MK/T/ 2016/882 

Друштво за промет на големо и мало ПРИМА.МК ДОО експорт-импорт MK/T/ 2016/883 

Друштво за трговиа, производство и услуги КП МАКЕДОНИЈА 

ЕКСПОРТ ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/1039 

Друштво за трговија и услуги ДелЦо ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/921 

Друштво за трговија и услуги ЕКСПЛОРАРИУМ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/891 

Друштво за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје MK/T/ 2016/1132 

Друштво за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје MK/T/ 2016/1133 

Друштво за трговија и услуги ИМУНО ФАРМ ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2016/1033 

Друштво за трговија и услуги КРЕАТИВА. ИНГ ДОО Скопје MK/T/ 2015/1129 

Друштво за трговија и услуги КУПИ ОД ДОМА ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/ 2016/1067 

Друштво за трговија и услуги МОДНО СТУДИО ФРАН ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

MK/T/ 2016/1253 

Друштво за трговија, производство и услуги „КОЛА''  ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

MK/T/ 2011/581 

Друштво за тргоивија и услуги КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес MK/T/ 2016/1252 

Друштво за угостителство, трговија и услуги  МАТО КАФЕ ДОО увоз-

извоз Скојпе 

MK/T/ 2016/855 

Друштво за угостителство, трговија и услуги  МАТО КАФЕ ДОО увоз-

извоз Скојпе 

MK/T/ 2016/856 

Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП MK/T/ 2016/1114 
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ДООЕЛ Скопје 

Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП 

ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/1115 

Друштво за управување со имоти ФАСИЛИТИ МЕНАЏМЕНТ 

СЕРВИЦЕС ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/1125 

Друштво за услуги ИНСКЕЈЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/1214 

ДТГМУ ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ  експорт-импорт Скопје MK/T/ 2016/1147 

ДТУ МАРИЛИ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/1059 

Занаетчија Пекара ВАТАША Сузана Митовска Скопје MK/T/ 2016/1151 

Здружение на граѓани за подршка и промоција на културата 

КОНТИНЕО 2020 Скопје 

MK/T/ 2016/1153 

Земјоделско трговско друштво СТОЧАРСТВО АД Богданци MK/T/ 2016/1233 

Изрботка на сапуни - ФЕДОР Николас Сашо Стаменковиќ Скопје MK/T/ 2016/1186 

Јовановиќ Небојша MK/T/ 2016/978 

КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ MK/T/ 2016/1063 

КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ MK/T/ 2016/1079 

Клиничка болница АЏИБАДЕМ СИСТИНА Скопје MK/T/ 2015/923 

Клиничка болница АЏИБАДЕМ СИСТИНА Скопје MK/T/ 2015/924 

Клиничка болница АЏИБАДЕМ СИСТИНА Скопје MK/T/ 2015/925 

Клиничка болница АЏИБАДЕМ СИСТИНА Скопје MK/T/ 2015/926 

Клиничка болница АЏИБАДЕМ СИСТИНА Скопје MK/T/ 2015/927 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2016/516 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2016/917 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2016/918 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2016/938 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2016/1024 

Комора на извршители на Република Македонија MK/T/ 2016/900 

Контекст Образование ДООЕЛ  MK/T/ 2016/1062 

Контимпекс Елена и друг ДОО - Скопје MK/T/ 2012/974 

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД- Друштво за неживотно осигурување 

Скопје 

MK/T/ 2016/544 

Културно-Хуманитарно и образовна организација ЕНСАР Скопје MK/T/ 2016/877 

ЛЕНСМАК ДООЕЛ MK/T/ 2016/1129 

МАКЕДОНИЈАЛЕК дооел MK/T/ 2016/992 

МАКЕДОНИЈАЛЕК дооел MK/T/ 2016/993 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2016/905 

Марија КАРАЕВА MK/T/ 2016/1056 

Марија КАРАЕВА MK/T/ 2016/1057 

МЕД ФОКУС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2016/1185 

Медекс Груп ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/486 
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Мербак дооел увоз-извоз Скопје MK/T/ 2015/503 

МЛ-Гари ДОО Скопје MK/T/ 2015/847 

МЛ-Гари ДОО Скопје MK/T/ 2015/848 

Нивидиса-трејд дооел  MK/T/ 2016/1259 

НИМЕКС ДОО - Скопје MK/T/ 2016/1105 

НИМЕКС ДОО - Скопје MK/T/ 2016/1106 

Огнен Узуновски MK/T/ 2016/1087 

Огнен Узуновски MK/T/ 2016/1088 

ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје MK/T/ 2016/854 

ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје MK/T/ 2016/933 

ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје MK/T/ 2016/934 

ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје MK/T/ 2016/935 

ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје MK/T/ 2016/955 

ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво - Скопје MK/T/ 2016/964 

ПЕТ ЦЕНТАР д.о.о. Загреб MK/T/ 2017/6 

ПЕТ ЦЕНТАР д.о.о. Загреб MK/T/ 2017/7 

ПЕТ ЦЕНТАР д.о.о. Загреб MK/T/ 2017/8 

ПЕТ ЦЕНТАР д.о.о. Загреб MK/T/ 2017/9 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп MK/T/ 2016/1257 

Приватна здравствена установа - ординација по општа стоматологија 

со заботехничка лабораторија „КРУНА МС“ Скопје 

MK/T/ 2016/960 

ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР ДООЕЛ  MK/T/ 2016/857 

САВЕСКИ А ДООЕЛ Охрид MK/T/ 2015/862 

Сашо Спасовски MK/T/ 2016/986 

Сашо Спасовски MK/T/ 2016/987 

Сетек Се од Техника ДООЕЛ MK/T/ 2016/1077 

СИГМА Медиа ДООЕЛ MK/T/ 2016/981 

СИНАНИ НИМЕТУЛА MK/T/ 2016/858 

СНЕЖАНА СТАНОЈКОВИЌ and СЛОБОДАН СТОЈКОВСКИ MK/T/ 2016/899 

Сојуз на стопански комори на Македонија MK/T/ 2016/1026 

Соколовиќ Будимир MK/T/ 2016/1093 

Соколовиќ Будимир MK/T/ 2016/1094 

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ MK/T/ 2016/1138 

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ MK/T/ 2016/1139 

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ MK/T/ 2016/1140 

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ MK/T/ 2016/1141 

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ MK/T/ 2016/1142 

ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје MK/T/ 2016/1060 

Тони Крстески MK/T/ 2016/996 

Трговско друштво за внатрешна и надворешена трговија ЗЕГИН ДОО MK/T/ 2016/976 
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Скопје 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган 

и др. увоз-извоз ДОО с. Марино 

MK/T/ 2016/1002 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 MK/T/ 2016/926 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 MK/T/ 2016/1134 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 MK/T/ 2016/1135 

Тренчовски Александар MK/T/ 2016/999 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2016/907 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2016/911 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2016/912 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2016/913 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2016/914 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2016/1098 

Филозофско друштво Македонија  MK/T/ 2016/879 

Финансиско друштво ДИЏИТАЛ ФАЈНАНС ИНТЕРНЕШНАЛ ДООЕЛ 

Скопје 

MK/T/ 2016/1213 

ФИТОФАРМ MK/T/ 2016/1061 

ХД-ЕНИКС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово MK/T/ 2016/1086 
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РЕШЕНИЈА НА  

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги 

објавува податоците за признаените права на трговски марки. 

 

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

 

(111) Регистарски број на документот 

(151) Дата на регистрирање 

(181) Дата на важење (очекувано) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210) Број на пријавата 

(220) Дата на поднесување 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство 

(300) Право на првенство: дата, држава, број 

(450) Дата на објавување 

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

и список на производите и услугите 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка 

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

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на 

пријавата/исправа/решение) 

(732) Носител на правото 

(740) Застапник 

(770) Име и адреса на претходниот носител 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  24388  (151)  07/03/2017 

(210)  TM  2002/904 (220)  22/11/2002 

(181)  22/11/2032 

(450) 30/04/2017 

(732)  АДИНГ а.д. Скопје 

ул.Новоселски пат бб 1000 Скопје, MK 

(540)  

INTENZIFIKATOR 05 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството, сурови вештачки смоли, сурови 

пластични материи, вештачки ѓубрива, смеши 

за гаснење пожар, препарати за калење и 

заварување метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, 

материи за штавење, адхезиви (лепливи 

материи) наменети за индустријата  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

 

(111)  23947  (151)  20/02/2017 

(210)  TM  2003/861 (220)  24/11/2003 

(181)  24/11/2023 

(450) 30/04/2017 

(732)  ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 

Бул. Гоце Делчев б.б. 1000 Скопје, MK 

(740)  ИНТЕЛЕКТ ПРОТЕКТ ДООЕЛ  Скопје 

ул."Црвена Вода"  бр.40/ 1, 1000, Скопје 

(540)  

 

ЦВЕТНИЦИ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  играни филмови и телевизиски 

филмови; претходно снимени производи, т.е. 

претходно снимени плочи и претходно 

снимени аудио-видео ленти; аудио-видео 

касети; аудио-видео дискови и ласерски 

дискови; аудио касети; видео програми; 

програми за компјутерски игри; обвивки за 

касети; електронски дневници  

кл. 41  услуги на забава; произведување, 

подготвување и изведување претстави и 

концерти во живо; произведување видео 

ленти и видео касети; произведуваање на 

звучни снимки; публикација на музички 

материјал; произведување програма за радио 

и телевизија;услуги за дигитални слики; 

услуги на дискотеки; дабинг; редакција 

(видеоленти); испитување на образование; 

услуги за образование; електронско 

издаваштво; забавни услуги; забава; забавни 

информации; изложби (организација) за 

културни и едукативни цели ; Филмска 

продукција; он-лајн услуги на игри 

(компјутерски мрежи); играње; водич 

(едукативни и услуги за обука); информации 

(едукативни); информации (забавни); 

информации за рекреација; инструкторски 

услуги; преводи (знаковен јазик); живи 

настапи (презентација); лотарии 

(оперирање); моделирање за уметници; 

играни филмови ; изнајмување услуги за 

музички композиции; музички сали; 

организирање на лотарии; организација на 

балови; организација на натпревари 

(едукативни или забавни); организација на 

изложби за културни и едукативни цели; 

организација на шоу (импресарио услуги); 

организација на спортски натпревари; 

паркови (забавни); организирање на забави; 

перформанси (презентација на); 

фотографски репортажи; фотографирање; 

физичка едукација; планирање (забави); 

практичен тренинг (демонстрација); 

продукција на радио и телевизиски програми; 

продукција на изложби; продукција 

(видеоленти); овозможување на забавни 

аркадни услуги; овозможување на караоке 

услуги; овозможување на он-лајн електронски 

публикации (не за даунлоадирање); 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    379 | С т р а н а  

 

30 Април 2017 Гласник Бр. 2/2017  

публикација на книги; публикација на 

електронски книги и журнали на интернет; 

публикација на текстови (надвор од 

публицистички текстови); радио и 

телевизиски програми (продукција на); радио 

забава; снимачи (изнајмување на); студија за 

снимање; објекти за рекреација; информации 

за рекреација; репортерски услуги (вести); 

услуги за пишување на сценарија; семинари 

(организирање и припремање на); сцени за 

шоу; шоу (продукција); преводи од знаковен 

јазик; снимачи на звук (изнајмување); услуги 

на стадиони (изнајмување); студија 

(филмски); надтитлување; симпозиуми 

(организирање и припрема); професорски 

услуги; телевизиска забава; телевизиски 

програми (продукција на радио и); текстови 

(публикација на), различно од други 

публицистички текстови; театарска 

продукција; мерење на спортски натпревари; 

тренинг (практичен) (демонстрација); 

преведување; редакција на видео ленти; 

филмска продукција на видео ленти; видео 

ленти (изнајмување на); видеоснимање; 

стручно оспособување (едукативни и тренинг 

совети); работилници (организирање и 

припремање на) (тренинг)  

кл. 42  автентични уметнички изработки; 

компјутерско програмирање; компјутерски 

програми (дуплицирање на); дизајнирање на 

компјутерски софтвер; компјутерски софтвер 

(инсталирање на); компјутерски софтвер 

(одржување на); компјутерски софтвер 

(усовршување на); дизајнирање на 

компјутерски системи; анализи на 

компјутерски софтвер; консултации 

(интелектуална сопственост); конверзија на 

податоци или документи од пишани на 

електронски медиуми; менаџмент на авторки 

права; креирање и одржување на веб сајтови 

за други лица; конверзија на податоци за 

компјутерски програми (непишана 

конверзија); декорирање (дизајнирање на 

интериери); дизајнирање (компјутерски 

системи); дизајнирање и декорирање на 

интериери; дизајнирачки сервиси (пакување); 

дизајнирање (опаковка); дизајнирање 

(графички уметности); дизајнирање на 

облека; дупликации на компјутерски 

програми; дизајнирање на графичка 

уметност; хостирања на компјутерски сајтови 

(веб сајтови); индустриско дизајнирање; 

инсталирање на компјутерски софтвер; 

консултации за индустриска сопственост; 

индустриска сопственост (лиценцирање на); 

надгледувања на интелектуална сопственост 

; лиценцирање на индустриска сопственост; 

одржување (креирање и) веб сајтови за други 

лица; одржување на компјутерски софтвер; 

менаџмент (авторски права); пакувачки 

дизајн; обнова на компјутерски податоци; 

изнајмување (компјутери); изнајмување на 

компјутерски софтвер; истражувања и развој 

(за други лица); дизајнирање на софтвер 

(компјутер); софтвер (изнајмување на 

компјутери); софтвер (усовршување на 

компјутери); студии (технички проекти); 

дотерување (индустриски дизајн); уметнички 

работи (автентични)  

 

(111)  24246  (151)  13/03/2017 

(210)  TM  2004/770 (220)  13/10/2004 

(181)  13/10/2024 

(450) 30/04/2017 

(732)  Здружение на граѓани: Центар за 

помош на лица со ментален хендикеп 

ПОРАКА  Неготино 

ул."Јане Сандански" бр.2/5, Неготино, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  здравствени клубови /нега на 

физичкото здравје/, 

одгледување/обука/(упатства за обучување), 

приредби (одржување на приредбите), 

разговори (организирање и водење 

разговори) семинари (организирање и 

водење  на  семинарите), симпозиуми 

(организирање и водење на симпозиумите)  

кл. 42  болнички услуги, граѓанска заштита, 

закрепнување (установи за закрепнување, 

законска помош (старателство), здраствени 

служби, клиники, клубови за средби, 

медицински услуги, негователи на болни 

лица (услуги на негователите на болни лица), 

одморалишта, пансиони, санаториуми), 

стручни консултации што не се однесуваат на 

водење на работите  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци за хендикепирани лица, 

обезбедување храна за лица со пречки во 

развојот, обезбедување храна и пијалоци за 

лица со ментален хендикеп, привремено 

сместување на лица со ментален хендикеп, 

привремено сместување на хендикепирани 

лица  

кл. 44  медицински услуги за лица со 

ментален хендикеп, медицински услуги за 

хендикепирани лица, хигиенска нега на лица 

со ментален хендикеп, хигиенска нега на 

лица со пречки во развојот  

кл. 45  лични и општествени услуги што ги 

даваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединци, услуги за 

задоволување на потребите на лицата со 

пречки во развојот, услуги за задоволување 

на потребите на лицата со ментален 

хендикеп, услуги за задоволување на 

потребите на хендикепирани лица  

 

(111)  24187  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2007/1169 (220)  03/12/2007 

(181)  03/12/2027 

(450) 30/04/2017 

(732)  INDEVUS PHARMACEUTICALS, INC. 

33 Hayden Avenue  LEXINGTON, MA 02421, 

US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

VALSTAR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третирање 

канцери во уринарната бешика и за 

карциноидни тумори  

 

(111)  24344  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2008/1598 (220)  22/10/2008 

(181)  22/10/2018 

(450) 30/04/2017 

(732)  VASILOPOULOS GEORGIOS 

"Kapetan Georgi" 6, Pirgos, Ilias, GR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  неметални градежни материјали, 

цврсти неметални цевки за градба, асфалт, 

црна смола и битумен, неметални преносни 

конструкции, споменици што не се од метал  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 
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се опфатени со другите класи, покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи, 

а особено малопродажба и големопродажба 

на: неметални градежни материјали, цврсти 

неметални цевки за градба, асфалт, црна 

смола и битумен, неметални преносни 

конструкции, споменици што не се од метал, 

мермер, текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со другите класи, покривки за 

кревети и маси, облека, обувки и капи, 

прехрамбени производи, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци, 

пиво, алкохолни и безалкохолни пијалоци  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и 

општествени услуги што ги даваат трети лица 

за задоволување на потребите на 

поединците  

 

(111)  24504  (151)  27/03/2017 

(210)  TM  2010/449 (220)  15/04/2010 

(181)  15/04/2020 

(450) 30/04/2017 

(732)  Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ 

52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 

(591)  сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување 

настава, забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  24539  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2010/810 (220)  13/07/2010 

(181)  13/07/2020 

(450) 30/04/2017 

(732)  Палензовска Електролукс Силвана 

ул. "Александар Турунџев" бр. 1-13, П.ФАХ 

52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 

(591)  црна, црвена, бела и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  производство на суви и водени 

електрични греачи за бојлери, ТА печки, 

електрични шпорети, разни видови на фурни, 

парни котли, радијатори, машини за перење, 

скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, 

калорифери, термо печки, греачи за печки за 

пица, бурек, гиро, патронски греачи, 

флексибилни греачи за олуци и подно 

греење, греачи од кантал и други видови на 
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греачи по порачка, за апарати за 

домаќинството и индустријата; производство 

на калорифери-тајфуни  

кл. 17  производство на гумени производи, 

магнетни гуми за врати за фрижидери, црева 

и останати гумени делови за сите видови 

машини за перење, диктони за сите видови 

на електрични греачи, мембрани, гумирање 

на валци и гумени производи за индустриска 

употреба  

кл. 21  четки за домаќинството; четки за 

индустријата; четки и валци со различни 

големини; четки за дрвната индустрија; 

прибор за чистење оружје и алати; 

индустриски четки за специјална примена; 

четки за фино полирање; специјални четки; 

метална галантерија; рачни жичани-челични 

четки; жичани-челични четки за чистење 

оџаци и цевки; машински жичани-челични 

четки; четкички за сите видови на апарати за 

домаќинството и четкички за разни потреби 

во индустријата; графитни четкички; држачи 

за четкички; графитни ламели; кружно 

лизгачки прстени; бакарни електро конектори; 

графитни лежишта и затки; четкички за сува и 

влажна околина  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со сите видови греачи за домаќинство и 

индустрија, VRV системи за вентилација, 

калорифери-тајфуни, воздушни завеси, 

клима уреди, професионална опрема за 

кујни, ресторани и хотели, четки за 

домаќинството; четки за индустријата; четки и 

валци со различни големини; четки за 

дрвната индустрија; прибор за чистење 

оружје и алати; индустриски четки за 

специјална примена; четки за фино 

полирање; специјални четки; метална 

галантерија; рачни жичани-челични четки; 

жичани-челични четки за чистење оџаци и 

цевки; машински жичани-челични четки; 

четкички за сите видови апарати за 

домаќинството и четкички за разни потреби 

во индустријата; графитни четкички; држачи 

за четкички; графитни ламели; кружно 

лизгачки прстени; бакарни електро конектори; 

графитни лежишта и зaтки; четкички за сува и 

влажна околина; магнетни гуми за врати за 

фрижидери, црева и останати гумени делови 

за сите видови машини за перење, диктони 

за сите видови на електрични греачи, 

мембрани, гумирање на валци и гумени 

производи за индустриска употреба  

кл. 37  поправки, инсталациски услуги  

 

(111)  24185  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2011/1349 (220)  21/12/2011 

(181)  21/12/2021 

(450) 30/04/2017 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

DOZEPT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  24451  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2012/582 (220)  04/06/2012 

(181)  04/06/2022 

(450) 30/04/2017 

(300)  Ж-451/12  30/03/2012  RS 

(732)  Herba Svet Preduzece za izradu 

preparata, drustvo sa ogranicenom 

odgovornoscu, Beograd 

ul.Kumodraska br.302, Beograd-Vozdovac, 

RS 

(740)  Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И 

АЛЕКСАНДРОВСКИ 

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  
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FEMISAN A 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за бслење и други супстанции 

за перење; препарати за чистење, полирањс, 

рибањс и нагризување; сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички ироизводи, 

лосиони за коса; прспарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски прспарати; диетстски 

супстанци што сс користат во мсдицината;  

фластери и матсријали за завои  

 

(111)  23979  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2012/661 (220)  26/06/2012 

(181)  26/06/2022 

(450) 30/04/2017 

(732)  Адвокатско друштво Чукиќ и Марков 

Ул. Македонија бр.7, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи, украси за елка  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  24508  (151)  28/03/2017 

(210)  TM  2012/898 (220)  30/08/2012 

(181)  30/08/2022 

(450) 30/04/2017 

(732)  Георгиевски Стојан 

ул.Јури Гагарин 23 3/7, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, хартија,картон и производи 

од нив што he се опфатени од други класи, 

печатени работи, печатарски букви/печатени 

изданија, публикации, списанија  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување co работи, канцелариски работи, 

изнајмување на рекламен простор, 

објавување на рекламни текстови, 

објавување на јавни текстови, обработка на 

текстови, огласување 

/рекламирање/пропагандни дејности, 

распределба/дистрибуција/ на примероци, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање 

по пат нателевизија, он-лајн рекламирање 

преку компјутерска мрежа  

кл. 41  објавување на текстови /текстови што 

he се рекламни/, пишување текстови 

/текстови што he се рекламни/, он-лајн објава 

на списанија(електронски публикации на 

весниците), издавање книги, објавување на 
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слики, книги и списанија преку копјутерска 

мрежа  

 

(111)  24186  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2012/1185 (220)  13/11/2012 

(181)  13/11/2022 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, портокалова и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и прозводите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  24188  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2012/1187 (220)  13/11/2012 

(181)  13/11/2022 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги КАРА АД Скопје 

ул.Скупи 3А, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, сива и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  24361  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2013/796 (220)  16/08/2013 

(181)  16/08/2023 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП 

ДООЕЛ 

ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, MK 

(740)  ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат 

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, црвена, зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(111)  24535  (151)  10/04/2017 

(210)  TM  2013/864 (220)  13/09/2013 
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(181)  13/09/2023 

(450) 30/04/2017 

(732)  Јасмин Фидоски 

ул.„Сава Ковачевиќ“ 47/2-39, 1000 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  црна, жолта, сина, црвена и бела. 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите, 

козметика, козметички препарати  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки материјали 

за шиење  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи. Услуги при продажба на големо и 

мало со: средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите, 

козметика, козметички препарати, 

фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска 

употреба; диететски супстанции прилагодени 

за медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; препарати 

за уништување штетници; фунгициди, 

хербициди, хируршки, медицински, забарски 

и ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки материјали 

за шиење  

 

(111)  24243  (151)  07/03/2017 

(210)  TM  2014/195 (220)  26/02/2014 

(181)  26/02/2024 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство 

инженеринг промет и услуги КОМ СОФТ 

Коста ДООЕЛ увоз-извоз 

ул. Ѓурчин Кокале бр. 13, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка на компјутерски хардвер и 

софтвер  

 

(111)  24450  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2014/420 (220)  14/04/2014 

(181)  14/04/2024 

(450) 30/04/2017 
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(732)  ГРЕЕН ПЛАНЕТ д.о.о.е.л. 

ул.Црногорска бр.45а, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  зелена, светло зелена, темно зелена, 

жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со сечено цвеќе, саксиско цвеќе и 

надворешни садници  

 

(111)  24104  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2014/521 (220)  13/05/2014 

(181)  13/05/2024 

(450) 30/04/2017 

(732)  Henkel Limited 

Wood Lane End, Hemel Hempstead, 

Hertfordshire, HP2 4RQ, GB 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

DYLON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, опрема за бои и обојувачи; агенси 

за фиксирање; бои за ткаенини и кожа; бои и 

препарати за боење кои содржат детергенти; 

избелувачи во форма на бои, опрема за бои 

и обојувачи  

кл. 3  препарати и супстанции за чистење, 

стругање, полирање, миење, перење и 

абразивни препарати и супстанции; сапуни и 

детергенти; препарати за отстранување на 

флеки и за отстранување на бои; препарати 

за избелување на ткаенини; препарати за 

плакнење; препарати за полирање, 

затварање и обнова на кожа, велур, 

имитација на кожа и обувки, сите во вид на 

производи за нега на кожа; детергентикои 

содржат бои, опрема за бои и обојувачи; 

оптички агенси за белење и агенси за 

осветлување на бои; бои за користење при 

перење; препарати и супстанции за белење; 

импрегнирани и натопени марамчиња со 

препарати за чистење, оживување, нега и 

заштита на кожни предмети и мебел. 

Третирани листови или вреќички кои се 

користат при перење за превенција или 

намалување на бледнеењето на боите  

кл. 21  четки; марамчиња за чистење; 

материјали (марамчиња) за полирање  
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(111)  24465  (151)  20/03/2017 

(210)  TM  2014/694 (220)  25/06/2014 

(181)  25/06/2024 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за едукација, тренинг и 

истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје 

ул.Првомајска бб, Скопје, MK 

(740)  АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000 

(540)  

 

(591)  важи за сите бои и комбинации 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила, апарати за движење по земја, 

воздух или вода  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истраѓувања и планирања кои се однесуваат 

на истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  24466  (151)  20/03/2017 

(210)  TM  2014/695 (220)  25/06/2014 

(181)  25/06/2024 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за едукација, тренинг и 

истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје 

ул.Првомајска бб, Скопје, MK 

(740)  АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000 

(540)  

 

(591)  важи за сите бои и комбинации 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила, апарати за движење по земја, 

воздух или вода  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истраѓувања и планирања кои се однесуваат 

на истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  23992  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2014/854 (220)  06/08/2014 

(181)  06/08/2024 

(450) 30/04/2017 

(732)  СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр. 3, Гази Баба, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, црна, розе, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со алкохолни пијалоци (вино)  
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(111)  24430  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2014/886 (220)  21/08/2014 

(181)  21/08/2024 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за трговија, производство, 

услуги и угостителство ТУРНИ увооз-

извоз ДООЕЛ Кичево 

ул. Ѓорче Петров бр. 2, Кичево, MK 

(540)  

 

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

(нијанси на кафена) 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  лотарии (организирање лотарии), игри 

на среќа, игри за пари, забавни игри  

 

(111)  24427  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2014/900 (220)  26/08/2014 

(181)  26/08/2024 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и други производи и 

промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ 

АД  -  Тетово  

ул.Маршал Тито бр.134, Тетово, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова, кафеава, жолта, темно и 

светло зелена, крем 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со брашно  

 

(111)  24163  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2014/949 (220)  11/09/2014 

(181)  11/09/2024 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

DELLINO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството, сурови вештачки смоли, сурови 

пластични материи, вештачки ѓубриња, 

смеши за гаснење пожар, препарати за 

калење и заварување метали, хемиски 

производи за конзервирање прехранбени 

производи, материи за штавење, адхезиви 

(лепливи материи) наменети за индустријата  

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), 

земјоделски направи (кои не се рачни), 

инкубатори за јајца  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки; мед, 
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меласа; квасец, прашок за печење; сол, 

сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

 

(111)  24006  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2014/1089 (220)  14/10/2014 

(181)  14/10/2024 

(450) 30/04/2017 

(300)  2.159.171  29/04/1998  ES 

(732)  HUTESA AGROALIMENTARIA, S.A. 

Ctra. Nacional 334, Km.136 E-29520 FUENTE 

DE PIEDRA, MALAGA, ES 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, жолта, црна и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирани маслинки и маслинови 

масла  

 

(111)  24068  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2014/1233 (220)  17/11/2014 

(181)  17/11/2024 

(450) 30/04/2017 

(300)  2014/1267  26/08/2014  RS 

(732)  Umbrella Corporation LTD doo 

Heroja Milana Tepica br.3, 11000 , Beograd, 

RS 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  производи за освежување воздух  

кл. 9  батерии, полначи на батерии и 

додатоци за мобилни телефони, особено 

футроли, маски, ремени  

кл. 34  алтернативни производи за пушачи 

кои се состојат од електронски пури и цигари, 

менливи кертриџи, атомизери, картомизери и 

течности за електронски пури и цигари, ама 

не за медицинска употреба  

 

(111)  24074  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2014/1234 (220)  17/11/2014 

(181)  17/11/2024 

(450) 30/04/2017 

(300)  2014/1354  12/09/2014  RS 

(732)  Umbrella Corporation LTD doo 

Heroja Milana Tepica br.3, 11000 , Beograd, 

RS 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  производи за освежување воздух  

кл. 9  батерии, полначи на батерии и 

додатоци за мобилни телефони, особено 

футроли, маски, ремени  

кл. 34  алтернативни производи за пушачи 

кои се состојат од електронски пури и цигари, 

менливи кертриџи, атомизери, картомизери и 

течности за електронски пури и цигари, ама 

не за медицинска употреба  

 

(111)  24022  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2014/1256 (220)  18/11/2014 

(181)  18/11/2024 

(450) 30/04/2017 

(732)  ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР ДООЕЛ  

ул.„50та Дивизија“ 43/3,, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела, жолта, крем, светло 

зелена, темно зелена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  маслинки (конзервирани)  

кл. 31  маслинки  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со свежи и конзервирани маслинки  

 

(111)  24025  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2014/1257 (220)  18/11/2014 

(181)  18/11/2024 

(450) 30/04/2017 

(732)  ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР ДООЕЛ  

ул.„50та Дивизија“ 43/3,, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела, зелена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  маслинки (конзервирани)  

кл. 31  маслинки  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со свежи и конзервирани маслинки  

 

(111)  24029  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2014/1338 (220)  10/12/2014 

(181)  10/12/2024 

(450) 30/04/2017 

(732)  МЏ РОБИН ДОО 

ул. Здуње, бр. Индустриска Зона, 

Падиште, Гостивар, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

бела, црна, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  флипсови, крцкави производи 

базирани на зрна или деривати од житарици 

како ужинки (снакс) готови за употреба со 

вкус на пченка  
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(111)  24030  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2014/1339 (220)  10/12/2014 

(181)  10/12/2024 

(450) 30/04/2017 

(732)  МЏ РОБИН ДОО 

ул. Здуње, бр. Индустриска Зона, 

Падиште, Гостивар, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

сина, кафеана 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  флипсови, крцкави производи 

базирани на зрна или деривати од житарици 

како ужинки (снакс) готови за употреба со 

вкус на пченка  

 

(111)  24049  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2014/1358 (220)  16/12/2014 

(181)  16/12/2024 

(450) 30/04/2017 

(732)  Атанас Влахо 

ул. Диме Аницин бр. 13-6, 1000 Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

VLAHO HOTEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

online booking  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

kj(111)  24059  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2014/1359 (220)  16/12/2014 

(181)  16/12/2024 

(450) 30/04/2017 

(732)  Атанас Влахо 

ул. Диме Аницин бр. 13-6, 1000 Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

хотели (бизнис менаџмент на хотели) 

рекламирање online booking  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување, 

сместување (изнајмување за времено 

сместување), хотели  

 

(111)  24031  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2014/1371 (220)  18/12/2014 

(181)  18/12/2024 

(450) 30/04/2017 

(732)  СКОПСКИ ПАЗАР Акционерско 

друштво во приватна сопственост за 
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услуги во прометот и трговијата увоз-

извоз Скопје 

ул. Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  светло сина, кафена, крем бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто и слатки, квасец, прашок 

за печење  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци  

 

(111)  24032  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2014/1379 (220)  18/12/2014 

(181)  18/12/2024 

(450) 30/04/2017 

(732)  The Black & Decker Corporation 

701 East Joppa Road, Towson, Maryland 

21286, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црна, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински апарати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојки и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), 

земјоделски направи, инкубатори за јајца  

кл. 8  рачни алати и направи, прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети  

 

(111)  24033  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2014/1380 (220)  18/12/2014 

(181)  18/12/2024 

(450) 30/04/2017 

(732)  Stanley Black & Decker, Inc. 

1000 Stanley Drive, New Britain, Connecticut 

06053, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински апарати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојки и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), 

земјоделски направи, инкубатори за јајца  
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кл. 8  рачни алати и направи, прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети  

 

(111)  24035  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2014/1381 (220)  18/12/2014 

(181)  18/12/2024 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство и 

маркетинг Г-ММ г-мм доо ДООЕЛ Скопје 

ул. Благоја Стевковски бр. 7, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински апарати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојки и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), 

земјоделски направи, инкубатори за јајца  

кл. 8  рачни алати и направи, прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети  

 

(111)  24034  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2014/1382 (220)  18/12/2014 

(181)  18/12/2024 

(450) 30/04/2017 

(732)  The Black & Decker Corporation 

701 East Joppa Road, Towson, Maryland 

21286, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински апарати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојки и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), 

земјоделски направи, инкубатори за јајца  

кл. 8  рачни алати и направи, прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети  

 

(111)  24428  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2014/1387 (220)  19/12/2014 

(181)  19/12/2024 

(450) 30/04/2017 

(732)  ГАЛЕНИКА АД Београд 

ул.Батајнички друм бб, Београд, RS 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

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

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; диететски супстанции што се 

користат во медицината, храна за бебиња  

 

(111)  24429  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2014/1408 (220)  23/12/2014 

(181)  23/12/2024 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за реклама и пропаганда 

„КЛИКЕР МАРКЕТИНГ“ дооел, Скопје 

ул. Димитар Беровски бр.9, Центар, 1000 

Скопје, MK 

(540)  
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(591)  црна, портокалова, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување; водење на работењето; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  24372  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/147 (220)  05/02/2015 

(181)  05/02/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Прехранбена индустрија 

ВИТАМИНКА А.Д. 

ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно кафеана, црвена, 

виолетова, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  снек (snack) храна, грицки, переци  

 

(111)  24131  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/152 (220)  06/02/2015 

(181)  06/02/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  бела, црна, црвена, зелена, сина, сите 

нијанси на кафеава, виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи , диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба  

 

(111)  24500  (151)  24/03/2017 

(210)  TM  2015/216 (220)  20/02/2015 

(181)  20/02/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги АРОМА-УНО увоз извоз ДОО 

Прилеп  

ул. Трајко Николоски бр. 48, 7500 Прилеп, 

MK 

(740)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 
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Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(540)  

 

(591)  зелена, сина и нијанси на жолта, 

кафеава и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  Зашеќерено овошје; сончоглед; орев 

(подготвуван); кокос (сушен кокосов орев), 

конзервирана леќа; маслинки; маслинки 

(конзервирани); грозје (суво); овошни кришки; 

урми.  

кл. 30  Жита (приправки од жита, снегулки од 

сушени жита, брашно од жита); зобени 

снегулки, бадеми (пржени); ориз; пченкарни 

снегулки; пржена пченка; чипс направен од 

жита; житни култури; печени зрна; пуканки; 

снегулки од житарици; оброци направени од 

жита.  

кл. 31  леблебија; арашиди (кикирики); 

арашиди ( кикирики преработени, пржени 

зачинети, белени), бадем, орев, лешник,  

ф’стак, сусам, сончоглед;  семки од тиква;  

леќа; зрнести производи што не се опфатени 

со другите класи. кокосов орев (кора на 

кокосов орев); свежо овошје, свеж зеленчук, 

агруми  

 

(111)  24501  (151)  24/03/2017 

(210)  TM  2015/217 (220)  20/02/2015 

(181)  20/02/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги АРОМА-УНО увоз извоз ДОО 

Прилеп  

ул. Трајко Николоски бр. 48, 7500 Прилеп, 

MK 

(740)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(540)  

 

(591)  зелена, сина и нијанси на жолта, 

кафеава и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  Зашеќерено овошје; сончоглед; орев 

(подготвуван); кокос (сушен кокосов орев), 

конзервирана леќа; маслинки; маслинки 

(конзервирани); грозје (суво); овошни кришки; 

урми.  

кл. 30  Жита (приправки од жита, снегулки од 

сушени жита, брашно од жита); зобени 

снегулки, бадеми (пржени); ориз; пченкарни 

снегулки; пржена пченка; чипс направен од 

жита; житни култури; печени зрна; пуканки; 

снегулки од житарици; оброци направени од 

жита.  

кл. 31  леблебија; арашиди (кикирики); 

арашиди ( кикирики преработени, пржени 

зачинети, белени), бадем, орев, лешник,  

ф’стак, сусам, сончоглед;  семки од тиква;  

леќа; зрнести производи што не се опфатени 

со другите класи. кокосов орев (кора на 

кокосов орев); свежо овошје, свеж зеленчук, 

агруми  

 

(111)  24088  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/221 (220)  20/02/2015 

(181)  20/02/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Dun & Bradstreet International Ltd. 

103 JFK Parkway Short Hills, New Jersey 

07078 , US 

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

(540)  

 

GROWING RELATIONSHIPS 

THROUGH DATA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  обезбедување на продажба и 

извештаи на пазарот по налог и/или 

спецификацијата на другите; обезбедување 

на општите деловни информации поврзани 

со продажбата, големината и позицијата на 

бизниси; спроведување на маркетинг студии 

и истражувања; обезбедување на бизнис 

сервиси за информации во врска со 

маркетинг, демографија и статистички 

области; снабдување со продажба и 

маркетинг информации во врска со бизнис 

заедниците во согласност со барањата на 

клиентите; компјутеризирани маркетинг 

консултантски услуги наменети за бизниси, 

имено, обезбедуваат информации кои ги 

идентификуваат корпоративни линии на 

бизнис и односите помеѓу националните и 

меѓународни компании; обезбедување на 

демографски информации за различни 

бизниси во одредени географски области, 

подготовка на списоци на компании за други; 

евалуација на добавувачите на стоки и услуги 

во однос на вкупниото финансиско, 

оперативено и ризично ниво; бизнис 

консултантски сервиси; рекламни сервиси; 

меѓу-ценовна анализа; бизнис проценки; 

асистирање со менаџмент во бизнис; бизнис 

истраги; бизнис и комерцијални сервиси за 

информации; комјутеризирано складирање и 

пронаоѓање на бизнис информации; 

маркетинг услуги; информации и податоци 

собирање и анализа во врска со 

управувањето со бизнисот; дистрибуција на 

промотивни материјали, имено, флаери, 

проспекти, брошури; бизнис консултантски 

услуги во областа на услуги за клиентите за 

да се подобри продажбата и ефктивноста; 

обезбедување на бизнис информации во 

областа на профилите на општата компанија 

вклучувајќи ги и финансиските податоци, 

трговија и исплати, години во бизнисот, 

големината на компанијата, како и 

продажбата и информации за вработените; 

предвидување на бизнис информации во 

врска со иднината на компанијата; бизнис 

услуги за процена на ризик, имено, 

обезбедување на онлајн алатка за бизнис 

оценување која е во природата на онлајн 

бизнис профил за обезбедување на увид во 

здравјето на компании; назначување и за 

набавка на идентификациони броеви за 

употреба од страна на бизнис претпријатија 

со цел да се олесни автоматизација на 

плаќање на сметки и други деловни намени и 

добивање на деловни статистики и 

информации;сервиси за подготовка на 

мејлинг-листи; бизнис услуги кои 

вклучуваатдозволување на претпријатијата 

да ги исполнат регулаторните барања, како 

што се обврските кон клиентите, 

идентификување на поголеми ризици на 

партиите на клиентите и членовите на 

одборот, борба против корупцијата од трета 

страна и анти-мито длабинска анализа и 

следење на услуги и други сервиси за 

даночни и регулаторни услуги; собирање и 

ширење на информации за поединци за 

општиот бизнис, продажба и маркетинг цели; 

обезбедување на бизнис информации во 

однос на добавувачите во бизнисот од 

областа на бизнис профилите и анализа на 

тие добавувачи, на снабдувачот на 

евалуација, на снабдувачот за управување со 

информации, информации за достапноста на 

производот и придонесите, на снабдувачот и 

работење на информации; услуги за 

снабдување за управување, имено, набавка и 

купување на управување во областа на 
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добавувачите, производ за снабдување, 

снабдување со тековна оптимизација за 

доброто на другите; деловни услуги, имено, 

бизнис информации, совети и консултации во 

областа на управување со процесите од 

животниот циклус и функционални потреби 

од областа на снабдувачот со ризик, 

усогласеноста, разновидноста, 

како и управувањето со информации 

  

кл. 36  обезбедување на финансиски 

информации за кредити и колекција на 

бизниси; опремување со кредитни рејтинг 

извештаи; подготовка на финансиските 

извештаи за други вклучувајќи и собирање и 

известување за кредит, продажба, 

финансиски и кредитни анализи; агенција за 

наплата на услуги; обезбедување кредит за 

наплата и наплата на услуги; обезбедување 

на кредитен рејтинг и финансиски извештаи и 

анализи; сервиси за обезбедување на 

финансиска кредитна историја за 

информации; анализа на кредитниот ризик; 

онлајн кредитни услуги, имено, 

обезбедување на онлајн кредитни извештаи; 

сервис за бизнис кредитен ризик за 

информации; финансиски маркетинг и 

истражување  

 

(111)  24132  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/468 (220)  21/04/2015 

(181)  21/04/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за градежништво и трговија 

ЖИКОЛ ДООЕЛ 

ул.Антон Панов бр.14, Струмица, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црно, бело, црвено 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите; како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи 

за калење и заварување; хемиски материи за 

конзервирање прехранбени производи; 

материи за штавење; лепливи материи што 

се користат во индустријата  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; асфалт, 

катран и битумен, неметални преносни 

конструкции; споменици што не се од метал  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни констрикции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 41  образовни услуги; обука, забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  24536  (151)  10/04/2017 

(210)  TM  2015/474 (220)  22/04/2015 

(181)  22/04/2025 

(450) 30/04/2017 

(300)  AL/T/2014/710  24/10/2014  AL 

(732)  FRUTEX sh.p.k. 

Brigada 123 p.n. 23000-Suhareke/Therande, 

Kosovo, ZB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(591)  пурпурна, сина, портокалова, темно 

зелена, светло зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32   газирани и негазирани пијалоци; 

пијалоци од природни овошја; безалкохолни 

енергетски пијалоци  

 

(111)  24133  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/475 (220)  22/04/2015 

(181)  22/04/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its 

registred office in Bucharest 

148 Virtutii street, registered with the Trade 

Register under no J40/372/2002, fiscal code 

14399840, duly represented by Mr. Sorin 

Ionеscu, in his/her capacity as VP 

International Development Director, RO 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

eMAG Crni Petak 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на он-лајн малопродажба за: 

електронски производи за потрошувачи, 

електрични компоненти, апарати за 

домаќинство, гаџети, предмети за лична нега, 

автомобилски производи, спортски 

производи, производи за домаќинство и 

градина, облека, артикли за миленичиња, 

играчки, книги, музика и филмови, 

малопродажба на електрични апарати за 

домаќинство во специјализирани продавници, 

рекламирање, водење на работењето; 

управување со работата, за се 

погоренаведено  

 

(111)  24135  (151)  23/02/2017 

(210)  TM  2015/476 (220)  22/04/2015 

(181)  22/04/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its 

registred office in Bucharest 

148 Virtutii street, registered with the Trade 

Register under no J40/372/2002, fiscal code 

14399840, duly represented by Mr. Sorin 

Ionеscu, in his/her capacity as VP 

International Development Director, RO 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

Crni Petak 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на он-лајн малопродажба за: 

електронски производи за потрошувачи, 

електрични компоненти, апарати за 

домаќинство, гаџети, предмети за лична нега, 

автомобилски производи, спортски 

производи, производи за домаќинство и 

градина, облека, артикли за миленичиња, 

играчки, книги, музика и филмови, 

малопродажба на електрични апарати за 

домаќинство во специјализирани продавници, 

рекламирање, водење на работењето; 

управување со работата, за се 

погоренаведено  

 

(111)  24136  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/478 (220)  22/04/2015 

(181)  22/04/2025 

(450) 30/04/2017 
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(732)  DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its 

registred office in Bucharest 

148 Virtutii street, registered with the Trade 

Register under no J40/372/2002, fiscal code 

14399840, duly represented by Mr. Sorin 

Ionеscu, in his/her capacity as VP 

International Development Director, RO 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на он-лајн малопродажба за: 

електронски производи за потрошувачи, 

електрични компоненти, апарати за 

домаќинство, гаџети, предмети за лична нега, 

автомобилски производи, спортски 

производи, производи за домаќинство и 

градина, облека, артикли за миленичиња, 

играчки, книги, музика и филмови, 

малопродажба на електрични апарати за 

домаќинство во специјализирани продавници, 

рекламирање, водење на работењето; 

управување со работата, за се 

погоренаведено  

 

(111)  24137  (151)  23/02/2017 

(210)  TM  2015/479 (220)  22/04/2015 

(181)  22/04/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its 

registred office in Bucharest 

148 Virtutii street, registered with the Trade 

Register under no J40/372/2002, fiscal code 

14399840, duly represented by Mr. Sorin 

Ionеscu, in his/her capacity as VP 

International Development Director, RO 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на он-лајн малопродажба за: 

електронски производи за потрошувачи, 

електрични компоненти, апарати за 

домаќинство, гаџети, предмети за лична нега, 

автомобилски производи, спортски 

производи, производи за домаќинство и 

градина, облека, артикли за миленичиња, 

играчки, книги, музика и филмови, 

малопродажба на електрични апарати за 

домаќинство во специјализирани продавници, 

рекламирање, водење на работењето; 

управување со работата, за се 

погоренаведено  

 

(111)  24138  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/507 (220)  05/05/2015 

(181)  05/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  SHIMANO INC. a corporation, 

organized and existing under the laws of 

Japan, Manufacturers and Merchants, of 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 

Osaka, , JP 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

E - TUBE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери за велосипед, дисплеј за 

апарати за менување брзини, сооднос на 
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брзината и/ или статусот на акумулаторот за 

велосипед, дигитални уреди со 

дисплеј (електронски) за велосипеди, 

нумерички индикатори на вредност за 

велосипеди, уреди за мерење време на 

велосипеди, уред за систем за глобално 

позиционирање (GPS) за велосипед, уреди за 

мерење за велосипеди, приемници за 

нумерички вредности за велосипеди, 

покажувачи на брзина за велосипеди, 

манометри за велосипеди, мерач на вртежи 

на велосипеди, мерачи на моќност за 

велосипеди, броила за велосипеди, уреди за 

бежичен пренос на податоци за велосипеди, 

софтвери за велосипеди, електрични жици за 

велосипеди; батерии, полначи за батерии, 

држачи за батерии; компјутерски интерфејс 

системи за велосипеди, кациги за 

велосипеди, очила, спортски очила, очила за 

сонце, очила и додатоци за очила 

  

кл. 12  велосипеди, вклучувајќи електрични 

велосипеди, нивните делови, фитинзи и 

дополнителна опрема имено: главчини, 

внтрешни главчини на менувач за брзини, 

главчина за велосипед што содржи 

внатрешно динамо, главчина за брзо 

опуштање на менувачот за брзини, главчини 

за брзо опуштање на полугите на менувачот 

за брзини, отпусни полуги на менувачот за 

брзини, рачка за менување на брзини, уред 

за менување на брзини, менувачи на брзини, 

водилка за ланец, систем на слободно 

движење, запчаник за ланец, макари 

адаптирани за велосипеди, ланци, бужири за 

менувачи, осовини, комплет осовини, ланци 

за предни тркала, педали, држач за ножни 

прсти, рачки за кочници, кочници, бужири за 

кочници, чевли за кочење, бандаши, ротори 

за кочење, плочки за кочници, тркала, гуми, 

внатрешни гуми, жици, делови за спојување 

жици, ножни кочници, шипка за седло, предни 

делови за склоп на рамка - виљушка, 

амортизери, управувач, држачи за управувач, 

рачки за управувач, рогови за велосипеди, 

подлоги за седиште, седла, индикатор за 

позиција на менувач за велосипед, 

моторцикли, прекинувачи  

 

(111)  24139  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/509 (220)  06/05/2015 

(181)  06/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство, трговија 

и услуги ХАМАЧИ ДООЕЛ Штип 

ул.Нобелова бр.16, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  моторни, горива; горива (вклучително и 

течните горива за мотори), алкохол (гориво), 

ремени (масти за ремени), бензол  

кл. 12   воздушни перници [безбедносни 

направи за автомобили]; пневматски пумпи 

[помошни средства за возила], каросерии за 

возила, браници за автомобили, електрични 

возила, мотоцикпи погонски механизми за 

копнени возила, подигнувачки задни врати, 

пумпи (воздушни пумпи) [помошни средства 

за возила], рикверц-аларми за возила, 

моторни санки, волани за возила, бандажи за 

тркала на возила, приколки [возила], облоги 

за гуртни на возила, сопирачки сегменти за 

возила, гуртни за возила, кочници за 

велосипеди, сопирачки за возила, внатрешни 

гуми (лепливи гумени парчиња за поправка 

на внатрешни гуми), сигнализација за правец 
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на возилата, внатрешни гуми за велосипеди, 

внатрешни гуми за пневматски гуми (гуми), 

врати за возила, внатрешни гуми (опрема за 

поправка на внатрешни гуми), погонски 

синџири за копнени возила, мотори за 

копнени возила, багажници за возила, мрежи 

за багаж на возила, колички за багаж, 

покривки на седла за велосипеди или 

мотоцикпи, седла за велосипеди или 

мотоцикли, сигурносни појаси за седишта на 

возила, сигурносни седишта за деца, за 

возила, скутери (возила) шасии 

(автомобилски шасии), шасии (шасии на 

возила), обвивки за волани на возила, 

покривки за седишта на возила, синџири 

против лизгање, аларми против кражба на 

возила, уреди против кражба на возила, 

автомобилски каросерии, синџири за 

автомобили, автомобилски шасии, хауби на 

автомобили, автомобилски гуми.автомобили, 

автомобили (штитници од сонце за 

автомобили), приколки на мотори, санки 

(возила), штитници од сонце за автомобили, 

амортизери за возила, гуртни за возила, 

амортизациони пружини(амортизациони 

пружини за возила), подигнувачки задни 

врати (делови од копнени возила), задни 

врати (Ам.) (подигнувачки задни врати 

[делови од копнени возила) (делови од 

копнени возил),огледала 

(ретровизори),мопеди, менувачи за копнени 

возила, распоред на брзини за копнени 

возила, огледала (ретровизори), мопеди, 

калници, направи против лизгање за гуми на 

возила (гуми), појаси (сигурносни појаси за 

седишта на возила) за седишта на возила, 

потпирачи за глава на седишта на возила, 

пневматски гуми [гуми], капаци за мотори на 

возила, хауби на возила, сигнализација 

(сигнализација за правец на возилата), 

преносни синџири за копнени возила, 

трепкачи за возила, преносни оски за возила, 

прозорци за возила, предни бришачи на 

возила, шофершајбни, подвозја за возила, 

тапацирани предмети за возила, вентили за 

гуми на возила  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

и услуги при увоз и извоз со воздушни 

перници (безбедносни направи за 

автомобили); пневматски пумпи (помошни 

средства за возила), каросерии за возила, 

браници за автомобили, електрични возила, 

мотоцикпи погонски механизми за копнени 

возила, подигнувачки задни врати, пумпи 

(воздушни пумпи) (помошни средства за 

возила), рикверц-аларми за возила, моторни 

санки, волани за возила, бандажи за тркала 

на возила, приколки (возила), облоги за 

гуртни на возила, сопирачки сегменти за 

возила, гуртни за возила, кочници за 

велосипеди, сопирачки за возила, внатрешни 

гуми (лепливи гумени парчиња за поправка 

на внатрешни гуми), сигнализација за правец 

на возилата, внатрешни гуми за велосипеди, 

внатрешни гуми за пневматски гуми (гуми), 

врати за возила, внатрешни гуми (опрема за 

поправка на внатрешни гуми), погонски 

синџири за копнени возила, мотори за 

копнени возила, багажници за возила, мрежи 

за багаж на возила, колички за багаж, 

покривки на седпа за велосипеди или 

мотоцикпи, седла за велосипеди или 

мотоцикли, сигурносни појаси за седишта на 

возила, сигурносни седишта за деца, за 

возила, скутери (возила), шасии 

(автомобилски шасии), шасии (шасии на 

возила), обвивки за волани на возила, 

покривки за седишта на возила, синџири 

против лизгање, аларми против кражба на 

возила, уреди против кражба на возила, 

автомобилски каросерии, синџири за 

автомобили, автомобилски шасии, хауби на 

автомобили, автомобилски гуми,(гуми), 

автомобили, автомобили (штитници од сонце 

за автомобили), приколки на мотори, санки 

(возила), штитници од сонце за автомобили, 
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амортизери за возила, гуртни за возила, 

амортизациони пружини(амортизациони 

пружини за возила), подигнувачки задни 

врати (делови од копнени возила), задни 

врати (подигнувачки задни врати ,делови од 

копнени возила) (делови од копнени возил), 

огледала (ретровизори), мопеди, менувачи за 

копнени возила, распоред на брзини за 

копнени возила, огледала (ретровизори), 

мопеди, калници, направи против лизгање за 

гуми на возила [гуми, појаси (сигурносни 

појаси за седишта на возила) за седишта на 

возила, потпирачи за глава на седишта на 

возила, пневматски гуми , капаци за мотори 

на возила, хауби на возила, сигнализација 

(сигнализација за правец на возилата), 

преносни синџири за копнени возила, 

трепкачи за возила, преносни оски за возила, 

прозорци за возила, предни бришачи на 

возила, шофершајбни, подвозја за возила, 

тапацирани предмети за возила, вентили за 

гуми на возила  

кл. 37  одржување и поправки на моторни 

возила  

 

(111)  24140  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/521 (220)  12/05/2015 

(181)  12/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  24142  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/522 (220)  12/05/2015 

(181)  12/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

сребрена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  24143  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/523 (220)  11/05/2015 

(181)  11/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  NBA Properties, Inc. 

Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York, 

New York 10022, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава  

кл. 41  образование; обезбедување 

обука/настава; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  24144  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/526 (220)  12/05/2015 

(181)  12/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Diageo North America, Inc. 

801 Main Avenue, Norwalk Connecticut 

06851, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(111)  24145  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/527 (220)  14/05/2015 

(181)  14/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Delaware 

3800 West 143rd Street, Cleveland, State of 

Ohio 44111, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

DELFLEET 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  премази, бои, лакови, непроѕирни 

лакови; средства за заштита од 'рѓа и гниење 

на дрвото; средства за бојадисување; 

нагризувачи; сурови природни смоли  

 

(111)  24146  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/530 (220)  14/05/2015 

(181)  14/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  марамчиња претходно импрегнирани со 

козметички и /или препарати за лична 

хигиена  

кл. 5  пелени за еднократна употреба и 

пелени-гаќички направени од хартија и/или 

целулоза  

 

(111)  24147  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/532 (220)  15/05/2015 

(181)  15/05/2025 

(450) 30/04/2017 
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(732)  CPM YAZILIM A.S. 

Kayisdagi Caddesi Bilgi Plaza No:111 K:3 D:3 

Atasehir, Istanbul, TR 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно и светло сина, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар 

каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати 

за гаснење пожар  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолчошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развок на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  24148  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2015/534 (220)  15/05/2015 

(181)  15/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  CPM YAZILIM A.S. 

Kayisdagi Caddesi Bilgi Plaza No:111 K:3 D:3 

Atasehir, Istanbul, TR 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

CPM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар 

каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати 

за гаснење пожар  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолчошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развок на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  24149  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/537 (220)  18/05/2015 

(181)  18/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

lability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 
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300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  24421  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/539 (220)  18/05/2015 

(181)  18/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Александар ИВАНОВ and Драган 

ИВАНОВ 

ул. Коле Неделковски бр. 18-3, 1000, 

Скопје, MK and ул. Пресека бр.1Б, Скопје, 

MK 

(740)  БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат 

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

 

SAN SEBASTIAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни; 

хигиенски производи за медицинска 

употреба; 

диететски супстанци прилагодени за 

медицинска употреба; храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; препарати 

за уништување штетници; фунгициди, 

хибрициди  

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

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масло и масти за јадење  

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

саго, замена за кафе, брашно и производи 

од жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии), мирудии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни (живи); 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски 

слад  

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалоци,; пијалоци од овошје и 

овошно сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(111)  24422  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/540 (220)  18/05/2015 

(181)  18/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Александар ИВАНОВ and Драган 

ИВАНОВ 

ул. Коле Неделковски бр. 18-3, 1000, 

Скопје, MK and ул. Пресека бр.1Б, Скопје, 

MK 

(740)  БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат 

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, зелена и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни; 

хигиенски производи за медицинска 

употреба; 

диететски супстанци прилагодени за 
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медицинска употреба; храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; препарати 

за уништување штетници; фунгициди, 

хибрициди  

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

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масло и масти за јадење  

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

саго, замена за кафе, брашно и производи 

од жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии), мирудии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни (живи); 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски 

слад  

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалоци,; пијалоци од овошје и 

овошно сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(111)  24423  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/541 (220)  18/05/2015 

(181)  18/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Александар ИВАНОВ and Драган 

ИВАНОВ 

ул. Коле Неделковски бр. 18-3, 1000, 

Скопје, MK and ул. Пресека бр.1Б, Скопје, 

MK 

(740)  БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат 

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни; 

хигиенски производи за медицинска 

употреба; диететски супстанци прилагодени 

за медицинска употреба; храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; препарати 

за уништување штетници; фунгициди, 

хибрициди  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематогравски и оптички 

апарати и инструменти како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), апарати 

и инструменти за спасување и обучување; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енегрија; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 10  хируршки ,медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти; 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки материјали 

за шиење  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици за 

стручење; сурово или полуобработено стакло 
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(освен стакло кое се користи во 

градежништво); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не 

вклучени во другите класи  

 

(111)  24424  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/542 (220)  18/05/2015 

(181)  18/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Александар ИВАНОВ and Драган 

ИВАНОВ 

ул. Коле Неделковски бр. 18-3, 1000, 

Скопје, MK and ул. Пресека бр.1Б, Скопје, 

MK 

(740)  БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат 

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

 

AURON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни; 

хигиенски производи за медицинска 

употреба; диететски супстанци прилагодени 

за медицинска употреба; храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; препарати 

за уништување штетници; фунгициди, 

хибрициди  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематогравски и оптички 

апарати и инструменти како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), апарати 

и инструменти за спасување и обучување; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енегрија; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти; 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки материјали 

за шиење  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици за 

стручење; сурово или полуобработено стакло 

(освен стакло кое се користи во 

градежништво); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не 

вклучени во другите класи  

 

(111)  24531  (151)  10/04/2017 

(210)  TM  2015/543 (220)  19/05/2015 

(181)  19/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  SAPONIA, Kemijska, prehrambena i 

farmaceutska industrija d.d. Osijek 

Matija Gupca 2 , HR 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

BIOAKTIV SUMMER DREAM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

 

(111)  24532  (151)  10/04/2017 

(210)  TM  2015/544 (220)  19/05/2015 
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(181)  19/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  SAPONIA, Kemijska, prehrambena i 

farmaceutska industrija d.d. Osijek 

Matija Gupca 2 , HR 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

FAKS HELIZIM SUMMER 

SENSATIONS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

 

(111)  24150  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/547 (220)  20/05/2015 

(181)  20/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ТРД РАДИО КАНАЛ 77 

ул. 5-та Партиска Конференција бб, 2000, 

Штип, MK 

(540)  

 

МАГИЈА ВО ЕТЕРОТ  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работење, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, обука, спортски и 

културни активности  

 

(111)  24151  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/548 (220)  21/05/2015 

(181)  21/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 

a Delaware corporation, US 

(740)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  шишиња, чаши и пластични садови  

кл. 29  ужина на база на овошје, ужина на 

база на зеленчук, ужина комбинирана 

примарно од обработени лешници, семиња, 

суво овошје вклучително и чоколада  

кл. 30  ужина на база на житарки, ужина на 

база на чоколада, чоколада  

кл. 32  без алкохолни пијалаци, имено, 

негазирана и газирана вода, вода со вкусови, 

пијалаци за освежување, енергетски 

пијалаци, спортски пијалаци, овошни 

пијалаци и џусеви  

 

(111)  24153  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/550 (220)  22/05/2015 

(181)  22/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје 

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  сина, бела, зелена, жолта, црна, 

портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  топено сирење  

 

(111)  24154  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/551 (220)  22/05/2015 

(181)  22/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје 

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  мешан кашкавал  

 

(111)  24155  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/553 (220)  22/05/2015 

(181)  22/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје 

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кисела павлака  

 

(111)  24156  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/555 (220)  22/05/2015 

(181)  22/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје 

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  крем сирење  

 

(111)  24157  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/557 (220)  22/05/2015 
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(181)  22/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје 

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, зелена, жолта, портокалова, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  Млеко и млечни производи,топено 

сирење ,сирење,кашкавал,јогурт,павлака.  

кл. 35  Услуги при продажба на големо и 

мало со млеко и млечни производи  

 

(111)  24158  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/558 (220)  22/05/2015 

(181)  22/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје 

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кравјо кисело млеко  

 

(111)  24159  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/559 (220)  22/05/2015 

(181)  22/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје 

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кравјо сирење  

 

(111)  24168  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/562 (220)  22/05/2015 

(181)  22/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Toyota Motor 

Corporation)  

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

LS500h 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилни и нивни структурни 

делови  

 

(111)  24165  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/563 (220)  26/05/2015 

(181)  26/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  The Procter  & Gamble Company 
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One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  производи за женска хигиена, како што 

се дневни влошки, хигиенски влошки и 

тампони, хигиенски гаќички, интерлабијални 

влошки за женска хигиена, гаќички за женска 

хигиена; пелени и влошки  за инконтиненција, 

гаќички за инконтиненција  

 

(111)  24177  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/564 (220)  26/05/2015 

(181)  26/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за спорт и рекреација 

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЈАНЕ САНДАНСКИ  

ДООЕЛ Скопје 

Бул. АСНОМ бр .1, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; бизнис менаџмент на 

хотели, барање спонзорства, вработување 

персонал, изложби (организирање на 

изложби) во комерцијални и рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, објавување 

рекламни текстови, обработка на текстови, 

огласување и рекламирање, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), организирање на изложби, 

плакатирање и огласување, промоција 

(продажба за трето лице), водење на 

комерцијални работи, компјутерско 

рекламирање по пат на интернет, 

консултации за раководење со персонал, 

надворешно рекламирање, пишување 

рекламни текстови, собирање информации 

во компјутерски бази на податоци, 

телевизиско рекламирање, трговски саеми 

(организирање трговски саеми) за 

комерцијлани или рекламни цели, хотели 

(бизниз менаџмент на хотели), цени (анализа 

на цени), ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности, изложби (организирање изложби) 

во културни или воспитни цели, клубови 

(услуги на клубови) /забава/, конгреси 

(организирање и водење конгреси), модни 

агенции за уметници, ноќни клубови, 

објавување текстови /текстови кои не се 

рекламни/, планирање приеми /забава/, 

организирање време на спортски натпревари, 

организирање спортски натпревари, 

планирање забави, практично обучување 

/демонстрирање/, приредби (одржување на 

приредби), продавање билети [забава], 

разговори (организирање и водење на 

разговори), разонода, семинари 

(организирање и водење семинари), 

симпозиуми (организирање и водење на 

симпозиуми), слободно време (услуги врзани 

за исполнување на слободното време), 

спортска опрема (изнајмување спортска 

опрема), спортски кампови (услуги на 

спортски кампови), спортски натпревари 

(организирање време на спортски 

натпревари), организирање саемски 
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манифестации, приредби, изложби  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување, бар 

(барски услуги), кафеани, кафетерии, 

изнајмување простори за состаноци, 

изнајмување на привремени сместувања 

(резервирање на привремено сместување), 

ресторани, ресторани за брзо и постојано 

послужување (шанк-барови), ресторани за 

самопослужување, резервирање хотели, 

служење храна и пијалоци, хотели  

 

(111)  24169  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/565 (220)  26/05/2015 

(181)  26/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Colgate - Palmolive Company, а 

Delaware corporation 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, 

US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ 

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

AJAX WATERFALL SPLASH 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за чистење за сите намени  

 

(111)  24170  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/568 (220)  27/05/2015 

(181)  27/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  GALERIA Kaufhof GmbH 

Leonhard-Tietz-Straße 1, 50676 Köln, 

Germany, DE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

Werther 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обуквки, капи  

 

(111)  24171  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/572 (220)  28/05/2015 

(181)  28/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија, 

услуги и градежништво АДОРА 

ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

ул. Орце Николов бр.182а , Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, плава, црвена, зелена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање  

кл. 36  работи поврзани со недвижности  

кл. 37  градежни работи, проектирање, 

изградба на згради, надзор, продажба  

 

(111)  24205  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/573 (220)  28/05/2015 

(181)  28/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Aktsionerno Droujesvo 

BULGARTABAC HOLDING  

62 Graf Ignatiev Str., 1000, Sofia, BG 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; пушачки артикли; кибрити; 

цигарети, цигари; цигарилоси, пури; запалки 

за пушачи; тутун - сиров, рачно преработен 

или машински преработен; тутунски 

производи; филтери за цигари; хартија за 

цигари; пепелници за пушачи  

 

(111)  24172  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/574 (220)  28/05/2015 

(181)  28/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Настев Љупчо 

ул. Коле Неделковски бр. 20, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  чисто ему масло, ЕМУ масло, етерични 

масла; козметички препарати за нега на 

кожата, хидратанти, лосиони, хидратантен 

лосион, лосиони за тело раце и нозе, креми 

за лице и не- медикаментозни третмани на 

лицето; за нега на кожата за мажи,, бричење 

мелем, бричење креми, утешителен по 

бричење, хидратанти креми за лице; сапуни, 

течен сапун, гел за туширање; производи за 

нега на коса, шампони и балсами, бебе 

шампон и перење, препарати за нега на 

косата, гелови, лосиони; масажа масла, 

спортски масажни масла, ослободување од 

стрес масла масажа; кожни креми и лосиони 

за надворешна употреба, по заоѓањето на 

сонцето хидратанти и лосиони, препарати не-

медикаментозни нега на усните, мелеми за 

усни  

кл. 5  терапевтски, дерматолошки, 

медицински и ветеринарни препарати во 

оваа класа; чисто ему масло, био-активни 

ему масло, и ЕМУ масло капсули; 

терапевтски и дерматолошки препарати за 

нега на кожата, лосиони, по заоѓањето на 

сонцето подготовки, мелеми; усни мелеми; 

ему масла и масти се користат за 

терапевтски цели, сува кожа, изгореници и 

лузни, испукани усни, егзема, дерматитис, 

псоријаза, кожни и инфекции на рани, 

бактерии, пелена осип, други осипи на 

кожата; хидратанти за кожа, за нормална 

кожа, за нега на кожата и заздравување 

лосиони за употреба на исекотини, 

изгореници, егзема, дерматитис; ему масло 

капсули, за употреба како диететски 

додатоци кои содржат омега масни киселини, 

3, 6 и 9, олеинска киселина и линолинска 

киселина; чисто ему масло, био-активни ЕМУ 

масла врз основа на терапевтски производи; 

терапевтски препарати или лекови за 

природни анти-воспалителни 

третмани,намалување на болка или 

ублажување на артритис, болки во грбот, 

мускулите и болки во зглобовите, воспаление 

на зглобовите, спортски масажни масла и 

артритис; ветеринарни препарати, ему масло 

за домашни миленици, средства за 

дезинфекција, антибактериски шампони и 

балсами за домашни миленици, и други 
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терапевтски препарати за употреба на 

животни; био-активни ему масла и етерични 

масла  

 

(111)  24314  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/575 (220)  28/05/2015 

(181)  28/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Настев Љупчо 

ул. Коле Неделковски бр. 20 , 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  есенцијални масла, козметички 

производи  

кл. 5  диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

на: есенцијални масла, козметички 

производи, диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба  

 

(111)  24166  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/576 (220)  01/06/2015 

(181)  01/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  MSA IP-MILOJEVIC, SEKULIC 

ADVOKATI 

Terazije 29/V, 11000, Beograd, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  бела, црна, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизјн поврзани со нив; услуги 

за индустриски анализи и истражувања; дизај 

и развој на компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и 

општествени услуги што ги даваат трети лица 

за задоволување на потребите на 

поединците  

 

(111)  24173  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/577 (220)  29/05/2015 

(181)  29/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  NBA Propertes, Inc. 

Olympic Tower - 645 Fifth Avenuе, New York, 

New York 10022, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава  

кл. 41  образование; обезбедување 

обука/настава; забава; спортски и културни 

активности  
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(111)  24174  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/578 (220)  01/06/2015 

(181)  01/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Gentherm Incorporated 

21680 Haggerty Road,Suite 101 Northville, 

MICHIGAN 48167, US 

(740)  Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ 

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје 

(540)  

 

GENTHERM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мерни и контролни апарати и 

инструменти; имено, сензори со електричен 

контакт, сензори на температура и апарати за 

контрола на температурата на површините за 

потпора на патниците; контролни единици, 

сензори, апарати и инструменти за 

спроведување, пренасочување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

и/или контролирање електронски уреди, 

имено сензори со електричен контакт, 

сензори на температура и апарати за 

контрола на температурата на површините за 

потпора на патниците; електрични 

компоненти, имено, електрични кабли, 

електрични снопови, електрични системи на 

спроводници, електрични конектори, 

електрични приклучоци и плочи на 

спроводници за електрични цели; електрични 

контролни единици и електрични сензори за 

мерење, следење и/или контролирање 

влажност, температура, проток на струја 

и/или проток на воздух; електронски или 

рачно управувани електрични контроли за 

користење на површини за потпора на 

патниците, седишта, кревети, постелнина 

и/или автомобили, кои се продаваат како 

засебни компоненти на системи за 

електрично греење и/или ладење; печатени 

плочи, диоди кои емитуваат технолошка 

светлина и се монтираат на површината, 

вградни интегрални електронски конектори; 

електронски контролни модули за спроводни 

грејачи, термоелектрични уреди, преносни 

грејачи; електронски контролни модули за 

работа на уреди за греење, ладење, 

меморија, лумбална потпора, детекција на 

патник, систем седишта и/или за греење, 

вентилација и клима (НУАС); електронски 

контролни модули и електронски компоненти 

од видот на системи на електронски 

спроводници за производи за широка 

потрошувачка, имено, мебел, кревети, 

постелнина, канцелариски столови, колички 

за инвалиди, болничка опрема, резервни 

клима-прекривки и/или портабл-перници; 

компоненти за копнени возила, имено, уреди 

за контрола на температурата, електрични и 

електронски уреди за контрола, далечински 

управувачи, електрични и електронски уреди 

за контрола со вградено копче и електрични 

прекинувачи за работа на уреди за греење, 

ладење, меморија, лумбална потпора, 

детекција на патник, систем седишта и/или за 

греење, вентилација и клима во рамките на 

компоненти на системи за електрично греење 

и ладење возила, имено, електрични кабли, 

електрични жици, температурни сензори, 

сензори на влажност, сензори на точка на 

росење, електрични контроли и контролни 

алгоритми за системи за контрола на 

температурата, напојувачи на електрична 

енергија, електрични прекинувачи, 

кориснички интерфејс од видот на 

електронски контролни панели за контрола 

на температурата и влажноста, далечински 

управувачи за системите за контрола на 

температурата и влажноста, кои се 

продаваат како засебни компоненти за 

употреба во производството на системи за 

електрично греење и ладење  

кл. 11  термоелектрични уреди, имено, 
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апарати за производство на струја, греење, 

ладење и рекуперација на отпадна топлина, 

имено топлотни пумпи и компоненти за 

истите, имено електрични вентилатори и 

вентилатори за топол и ладен воздух; уреди 

за контрола на топлината, имено електрични 

системи за греење и ладење кои целосно или 

делумно се состојат од електрични 

вентилатори, вентилатори за топол и ладен 

воздух, преносни грејачи и спроводни 

топлотни подлоги за употреба кај површини 

за потпора на патниците; електрични системи 

за греење и ладење кои целосно или 

делумно се состојат од електрични 

вентилатори, вентилатори, преносни грејачи, 

спроводни топлотни подлоги, електрични 

кабли, електрична инсталација, филтри, 

температурни сензори, сензори за точка на 

росење, канали, водови, пена, разделни 

материјали, пренасочувачи, клима-зони, 

контролни уреди, контролни алгоритми, 

напојувачи на струја, прекинувачи, 

кориснички интерфејс, далечински 

управувачи за употреба на површини за 

потпора на патници; електронски и рачни 

уреди за контрола за употреба на површини 

за потпора на патници, седишта, кревети, 

постелнина, стадионски седишта, 

канцелариски столови, мебел, портабл-

перници, резервни клима- прекривки и 

автомобили; компоненти на системи за 

електрично греење и ладење, имено, 

електрични вентилатори, вентилатори, 

преносни електрични грејачи, спроводни 

електрични топлотни подлоги, филтри, 

канали, водови, пена, разделни материјали, 

пренасочувачи, клима-зони, кои се продаваат 

како засебни делови на системи за 

електрично греење и ладење; клима-уреди за 

греење и ладење кои се користат за 

складишни контејнери, складишни простори, 

држачи за чаши и внатрешни складишни 

единици во копнени возила, волани, панели 

на врати, менувачи на брзини, одморалишта 

за раце, пораби, површини и/или подови, 

преносни грејачи, имено грејачи со позитивен 

коефициент (ГПК), електрични грејачи со 

дебели мембрани, електрични грејачи со 

спирали и компоненти за истите од видот на 

кола за грејачи со спирали, електрични 

грејачи со тенки мембрани и електрични 

спирални отпорни грејачи со вентилатори; 

уреди за контрола на топлината, имено, 

електронски и рачни контролни уреди за 

употреба во системи за електрично греење и 

ладење на површини за потпора на патници, 

седишта, мебел, кревети, постелнина, 

инвалидски колички, болничка опрема и/или 

возила; компоненти за возила и делови за 

локални преносни клима-уреди за врат, 

централно дотерување на климата на 

седиштето на патникот, греење и ладење на 

прекривките, дотерување на климата на 

одредени места и на задните седишта, имено 

апарати за греење и апарати за ладење на 

воздухот за возила за греење и ладење на 

воланот, панелите на вратите, менувачите на 

брзини, одморалиштата за раце, порабите, 

површините и/или подовите; апарати за 

греење и ладење за контејнери, складишни 

простори, држачи за чаши, внатрешни 

складишни единици во возила; елементи за 

локално греење и ладење за возила за 

греење на воланот, панелите на вратите, 

менувачите на брзини, одморалиштата за 

раце, пораби, површините и/или подовите; 

уреди за греење и ладење за возила што се 

користат за складишни контејнери, 

складишни единици, складишни простори, 

држачи за чаши, волани, панели на врати, 

менувачи на брзини, одморалишта за раце, 

пораби, површини и/или подови  

кл. 12  седишта за возила и компоненти и 

делови за истите  

 

(111)  24175  (151)  10/03/2017 
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(210)  TM  2015/579 (220)  01/06/2015 

(181)  01/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Gentherm Incorporated 

21680 Haggerty Road,Suite 101 Northville, 

MICHIGAN 48167, US 

(740)  Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ 

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје 

(540)  

 

ГЕНТЕРМ МАКЕДОНИЈА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мерни и контролни апарати и 

инструменти; имено, сензори со електричен 

контакт, сензори на температура и апарати за 

контрола на температурата на површините за 

потпора на патниците; контролни единици, 

сензори, апарати и инструменти за 

спроведување, пренасочување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

и/или контролирање електронски уреди, 

имено сензори со електричен контакт, 

сензори на температура и апарати за 

контрола на температурата на површините за 

потпора на патниците; електрични 

компоненти, имено, електрични кабли, 

електрични снопови, електрични системи на 

спроводници, електрични конектори, 

електрични приклучоци и плочи на 

спроводници за електрични цели; електрични 

контролни единици и електрични сензори за 

мерење, следење и/или контролирање 

влажност, температура, проток на струја 

и/или проток на воздух; електронски или 

рачно управувани електрични контроли за 

користење на површини за потпора на 

патниците, седишта, кревети, постелнина 

и/или автомобили, кои се продаваат како 

засебни компоненти на системи за 

електрично греење и/или ладење; печатени 

плочи, диоди кои емитуваат технолошка 

светлина и се монтираат на површината, 

вградни интегрални електронски конектори; 

електронски контролни модули за спроводни 

грејачи, термоелектрични уреди, преносни 

грејачи; електронски контролни модули за 

работа на уреди за греење, ладење, 

меморија, лумбална потпора, детекција на 

патник, систем седишта и/или за греење, 

вентилација и клима (НУАС); електронски 

контролни модули и електронски компоненти 

од видот на системи на електронски 

спроводници за производи за широка 

потрошувачка, имено, мебел, кревети, 

постелнина, канцелариски столови, колички 

за инвалиди, болничка опрема, резервни 

клима-прекривки и/или портабл-перници; 

компоненти за копнени возила, имено, уреди 

за контрола на температурата, електрични и 

електронски уреди за контрола, далечински 

управувачи, електрични и електронски уреди 

за контрола со вградено копче и електрични 

прекинувачи за работа на уреди за греење, 

ладење, меморија, лумбална потпора, 

детекција на патник, систем седишта и/или за 

греење, вентилација и клима во рамките на 

компоненти на системи за електрично греење 

и ладење возила, имено, електрични кабли, 

електрични жици, температурни сензори, 

сензори на влажност, сензори на точка на 

росење, електрични контроли и контролни 

алгоритми за системи за контрола на 

температурата, напојувачи на електрична 

енергија, електрични прекинувачи, 

кориснички интерфејс од видот на 

електронски контролни панели за контрола 

на температурата и влажноста, далечински 

управувачи за системите за контрола на 

температурата и влажноста, кои се 

продаваат како засебни компоненти за 

употреба во производството на системи за 

електрично греење и ладење  

кл. 11  термоелектрични уреди, имено, 

апарати за производство на струја, греење, 
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ладење и рекуперација на отпадна топлина, 

имено топлотни пумпи и компоненти за 

истите, имено електрични вентилатори и 

вентилатори за топол и ладен воздух; уреди 

за контрола на топлината, имено електрични 

системи за греење и ладење кои целосно или 

делумно се состојат од електрични 

вентилатори, вентилатори за топол и ладен 

воздух, преносни грејачи и спроводни 

топлотни подлоги за употреба кај површини 

за потпора на патниците; електрични системи 

за греење и ладење кои целосно или 

делумно се состојат од електрични 

вентилатори, вентилатори, преносни грејачи, 

спроводни топлотни подлоги, електрични 

кабли, електрична инсталација, филтри, 

температурни сензори, сензори за точка на 

росење, канали, водови, пена, разделни 

материјали, пренасочувачи, клима-зони, 

контролни уреди, контролни алгоритми, 

напојувачи на струја, прекинувачи, 

кориснички интерфејс, далечински 

управувачи за употреба на површини за 

потпора на патници; електронски и рачни 

уреди за контрола за употреба на површини 

за потпора на патници, седишта, кревети, 

постелнина, стадионски седишта, 

канцелариски столови, мебел, портабл-

перници, резервни клима- прекривки и 

автомобили; компоненти на системи за 

електрично греење и ладење, имено, 

електрични вентилатори, вентилатори, 

преносни електрични грејачи, спроводни 

електрични топлотни подлоги, филтри, 

канали, водови, пена, разделни материјали, 

пренасочувачи, клима-зони, кои се продаваат 

како засебни делови на системи за 

електрично греење и ладење; клима-уреди за 

греење и ладење кои се користат за 

складишни контејнери, складишни простори, 

држачи за чаши и внатрешни складишни 

единици во копнени возила, волани, панели 

на врати, менувачи на брзини, одморалишта 

за раце, пораби, површини и/или подови, 

преносни грејачи, имено грејачи со позитивен 

коефициент (ГПК), електрични грејачи со 

дебели мембрани, електрични грејачи со 

спирали и компоненти за истите од видот на 

кола за грејачи со спирали, електрични 

грејачи со тенки мембрани и електрични 

спирални отпорни грејачи со вентилатори; 

уреди за контрола на топлината, имено, 

електронски и рачни контролни уреди за 

употреба во системи за електрично греење и 

ладење на површини за потпора на патници, 

седишта, мебел, кревети, постелнина, 

инвалидски колички, болничка опрема и/или 

возила; компоненти за возила и делови за 

локални преносни клима-уреди за врат, 

централно дотерување на климата на 

седиштето на патникот, греење и ладење на 

прекривките, дотерување на климата на 

одредени места и на задните седишта, имено 

апарати за греење и апарати за ладење на 

воздухот за возила за греење и ладење на 

воланот, панелите на вратите, менувачите на 

брзини, одморалиштата за раце, порабите, 

површините и/или подовите; апарати за 

греење и ладење за контејнери, складишни 

простори, држачи за чаши, внатрешни 

складишни единици во возила; елементи за 

локално греење и ладење за возила за 

греење на воланот, панелите на вратите, 

менувачите на брзини, одморалиштата за 

раце, пораби, површините и/или подовите; 

уреди за греење и ладење за возила што се 

користат за складишни контејнери, 

складишни единици, складишни простори, 

држачи за чаши, волани, панели на врати, 

менувачи на брзини, одморалишта за раце, 

пораби, површини и/или подови  

кл. 12  седишта за возила и компоненти и 

делови за истите  

 

(111)  24176  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/580 (220)  01/06/2015 
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(181)  01/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Gentherm Incorporated 

21680 Haggerty Road,Suite 101 Northville, 

MICHIGAN 48167, US 

(740)  Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ 

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мерни и контролни апарати и 

инструменти; имено, сензори со електричен 

контакт, сензори на температура и апарати за 

контрола на температурата на површините за 

потпора на патниците; контролни единици, 

сензори, апарати и инструменти за 

спроведување, пренасочување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

и/или контролирање електронски уреди, 

имено сензори со електричен контакт, 

сензори на температура и апарати за 

контрола на температурата на површините за 

потпора на патниците; електрични 

компоненти, имено, електрични кабли, 

електрични снопови, електрични системи на 

спроводници, електрични конектори, 

електрични приклучоци и плочи на 

спроводници за електрични цели; електрични 

контролни единици и електрични сензори за 

мерење, следење и/или контролирање 

влажност, температура, проток на струја 

и/или проток на воздух; електронски или 

рачно управувани електрични контроли за 

користење на површини за потпора на 

патниците, седишта, кревети, постелнина 

и/или автомобили, кои се продаваат како 

засебни компоненти на системи за 

електрично греење и/или ладење; печатени 

плочи, диоди кои емитуваат технолошка 

светлина и се монтираат на површината, 

вградни интегрални електронски конектори; 

електронски контролни модули за спроводни 

грејачи, термоелектрични уреди, преносни 

грејачи; електронски контролни модули за 

работа на уреди за греење, ладење, 

меморија, лумбална потпора, детекција на 

патник, систем седишта и/или за греење, 

вентилација и клима (НУАС); електронски 

контролни модули и електронски компоненти 

од видот на системи на електронски 

спроводници за производи за широка 

потрошувачка, имено, мебел, кревети, 

постелнина, канцелариски столови, колички 

за инвалиди, болничка опрема, резервни 

клима-прекривки и/или портабл-перници; 

компоненти за копнени возила, имено, уреди 

за контрола на температурата, електрични и 

електронски уреди за контрола, далечински 

управувачи, електрични и електронски уреди 

за контрола со вградено копче и електрични 

прекинувачи за работа на уреди за греење, 

ладење, меморија, лумбална потпора, 

детекција на патник, систем седишта и/или за 

греење, вентилација и клима во рамките на 

компоненти на системи за електрично греење 

и ладење возила, имено, електрични кабли, 

електрични жици, температурни сензори, 

сензори на влажност, сензори на точка на 

росење, електрични контроли и контролни 

алгоритми за системи за контрола на 

температурата, напојувачи на електрична 

енергија, електрични прекинувачи, 

кориснички интерфејс од видот на 

електронски контролни панели за контрола 

на температурата и влажноста, далечински 

управувачи за системите за контрола на 

температурата и влажноста, кои се 

продаваат како засебни компоненти за 

употреба во производството на системи за 

електрично греење и ладење  

кл. 11  термоелектрични уреди, имено, 

апарати за производство на струја, греење, 
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ладење и рекуперација на отпадна топлина, 

имено топлотни пумпи и компоненти за 

истите, имено електрични вентилатори и 

вентилатори за топол и ладен воздух; уреди 

за контрола на топлината, имено електрични 

системи за греење и ладење кои целосно или 

делумно се состојат од електрични 

вентилатори, вентилатори за топол и ладен 

воздух, преносни грејачи и спроводни 

топлотни подлоги за употреба кај површини 

за потпора на патниците; електрични системи 

за греење и ладење кои целосно или 

делумно се состојат од електрични 

вентилатори, вентилатори, преносни грејачи, 

спроводни топлотни подлоги, електрични 

кабли, електрична инсталација, филтри, 

температурни сензори, сензори за точка на 

росење, канали, водови, пена, разделни 

материјали, пренасочувачи, клима-зони, 

контролни уреди, контролни алгоритми, 

напојувачи на струја, прекинувачи, 

кориснички интерфејс, далечински 

управувачи за употреба на површини за 

потпора на патници; електронски и рачни 

уреди за контрола за употреба на површини 

за потпора на патници, седишта, кревети, 

постелнина, стадионски седишта, 

канцелариски столови, мебел, портабл-

перници, резервни клима- прекривки и 

автомобили; компоненти на системи за 

електрично греење и ладење, имено, 

електрични вентилатори, вентилатори, 

преносни електрични грејачи, спроводни 

електрични топлотни подлоги, филтри, 

канали, водови, пена, разделни материјали, 

пренасочувачи, клима-зони, кои се продаваат 

како засебни делови на системи за 

електрично греење и ладење; клима-уреди за 

греење и ладење кои се користат за 

складишни контејнери, складишни простори, 

држачи за чаши и внатрешни складишни 

единици во копнени возила, волани, панели 

на врати, менувачи на брзини, одморалишта 

за раце, пораби, површини и/или подови, 

преносни грејачи, имено грејачи со позитивен 

коефициент (ГПК), електрични грејачи со 

дебели мембрани, електрични грејачи со 

спирали и компоненти за истите од видот на 

кола за грејачи со спирали, електрични 

грејачи со тенки мембрани и електрични 

спирални отпорни грејачи со вентилатори; 

уреди за контрола на топлината, имено, 

електронски и рачни контролни уреди за 

употреба во системи за електрично греење и 

ладење на површини за потпора на патници, 

седишта, мебел, кревети, постелнина, 

инвалидски колички, болничка опрема и/или 

возила; компоненти за возила и делови за 

локални преносни клима-уреди за врат, 

централно дотерување на климата на 

седиштето на патникот, греење и ладење на 

прекривките, дотерување на климата на 

одредени места и на задните седишта, имено 

апарати за греење и апарати за ладење на 

воздухот за возила за греење и ладење на 

воланот, панелите на вратите, менувачите на 

брзини, одморалиштата за раце, порабите, 

површините и/или подовите; апарати за 

греење и ладење за контејнери, складишни 

простори, држачи за чаши, внатрешни 

складишни единици во возила; елементи за 

локално греење и ладење за возила за 

греење на воланот, панелите на вратите, 

менувачите на брзини, одморалиштата за 

раце, пораби, површините и/или подовите; 

уреди за греење и ладење за возила што се 

користат за складишни контејнери, 

складишни единици, складишни простори, 

држачи за чаши, волани, панели на врати, 

менувачи на брзини, одморалишта за раце, 

пораби, површини и/или подови  

кл. 12  седишта за возила и компоненти и 

делови за истите  

 

(111)  24202  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/582 (220)  02/06/2015 
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(181)  02/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

YARIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивни структурни 

делови  

 

(111)  24309  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/583 (220)  28/05/2015 

(181)  28/05/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ДПЧТ МАР & ЕВА &МАР увоз - извоз 

ДОО 

нас. место без уличен систем Таринци бб 

2207 Карбинци, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки, облека  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со обувки, облека  

 

(111)  24203  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/586 (220)  03/06/2015 

(181)  03/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  CPM YAZILIM A.S. 

Kayisdagi Caddesi Bilgi Plaza No:111 K:3 D:3 

Atasehir, Istanbul, TR 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  светло сина и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти, научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички за мерење, 

сигнализација, контрола (инспекција), 

спасување и настава, апарати и инструменти 

за спроведување, вклучување, 

транформирање, акомулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот, 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетки носачи на 

податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апарати што се 

активираат со монети или жетони, регистар 

каси, машини за снимање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати 

гаснење пожар  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги, 

истражувања и планирање кои се однесуваат 

на истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  24204  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/593 (220)  04/06/2015 

(181)  04/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING 

62, Graf Ignatiev Str, 1000, Sofia, BG 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
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Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; пушачки артикли; кибрити; 

цигарети; цигари; цигарилоси; пури; запалки 

за пушачи; тутун - сиров, рачно преработен 

или машински преработен; тутунски 

производи; филтери за цигари; хартија за 

цигари; пепелници за цигари  

 

(111)  24206  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/595 (220)  02/06/2015 

(181)  02/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  August Storck KG 

Waldstrasse 27,13403 Berlin, DE 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

мерси, за тоа што си ти 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  слаткарски произвиди, чоколада, 

производи од чоколада, производи од тесто, 

сладолед, препарати за изработка на 

претходно наведените производи, вклучени 

во класа 30  

 

(111)  24167  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/599 (220)  08/06/2015 

(181)  08/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Himalaya Global Holdings Ltd. 

106 Elizabethan square, P O Box 1162 Grand 

Cayman, KY1-1102, KY 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  берија зелена(teal green)и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика, вклучувајќи козметички 

препарати за слабеење, лосиони за 

козметичка употреба; козметички креми; 

есенцијални масла за козметичка употреба; 

шампони и лосиони за коса; сапуни  

кл. 5  билни лекови; фармацевски препарати; 

ветеринарни препарати; диететски 

супстанции; додатоци во исхраната за 

медицинска употреба  

кл. 30  мед, кафе и чај  

 

(111)  24234  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/601 (220)  04/06/2015 

(181)  04/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

Caffetin Lady 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  24235  (151)  29/03/2017 
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(210)  TM  2015/602 (220)  09/06/2015 

(181)  09/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за инжинеринг, 

проектирање, монтажа, производство и 

трговија КОДИНГ ДООЕЛ 

ул. Шарпланинска бб, 1000, Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  кафена, бела, златно жолта, црвена, 

сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(111)  24236  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/603 (220)  09/06/2015 

(181)  09/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  IHH HEALTHCARE BERHAD 

Level 11 Block A, Pantai Hospital Kuala 

Lumpur, 8 Jalan Bukit Pantai, 59100 Kuala 

Lumpur, MY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  бизнис менаџмент, бизнис 

администрација, канцелариски работи, 

организациски и професионални бизнис 

консултантски услуги, кои се предвидени во 

областа на медицинските услуги, 

медицинските уреди, здравство и 

добросостојба, болници или други сродни 

здравствени установи, бизнис истражувања, 

бизнис оценувања, истражување на пазарот, 

помагање на бизниси, сите овие услуги 

наменети од или за болници или други 

сродни здравствени установи, рекламирање, 

промотивни и рекламни услуги, маркетинг 

услуги, услуги за односи со јавност, сите овие 

услуги наменети од или за болници или други 

сродни здравствени установи, организирање 

и водење саеми или професионални изложби 

за комерцијални и рекламни цели, здравство, 

лекарски дијагнози, болести или заболувања 

во компјутерски бази на податоци, 

вработување персонал, услуги за взаемно 

поврзување во корист на другите со 

разновидни производи кои се однесуваат на 

здравјето и добросостојбата, фармацевстки 

производи, диететски производи, додатоци за 

исхрана и здравје, медицински уреди и 

дијагностички производи, продажба, услуги 

на големо и дистрибуција кои се однесуваат 

на здравствени и производи за 

добросостојба, фармацевтски производи, 

диететски производи, додатоци за исхрана и 
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здравје, медицински уреди и дијагностички 

производи, сите влучени во Класата 35  

кл. 36  финансиски работи; финансиски 

менаџмент; инвестирање во фондови, 

зеднички фондови и капитални инвестиции, 

инвестирање во имот, управување со имот, 

инвестиции и финансиски удели во областа 

на медицинските услуги, медицинските 

уреди, здравството и добросостојбата, 

болници или други сродни здравствени 

установи, настани за собирање средства за 

болници и други сродни медицински 

установи, добротворни здруженија, 

финансиско советување за бизниси, особено 

анализи и советувања за болници или други 

сродни здравствени установи во однос на 

финасиските и финасиско-организациони 

прашања, финансиски спонзорства, наменети 

за болници или други сродни здравствени 

установи, сите влучени во Класата 36  

 

(111)  24237  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/604 (220)  09/06/2015 

(181)  09/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  IHH HEALTHCARE BERHAD 

Level 11 Block A, Pantai Hospital Kuala 

Lumpur, 8 Jalan Bukit Pantai, 59100 Kuala 

Lumpur, MY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

IHH Healthcare 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  бизнис менаџмент, бизнис 

администрација, канцелариски работи, 

организациски и професионални бизнис 

консултантски услуги, кои се предвидени во 

областа на медицинските услуги, 

медицинските уреди, здравство и 

добросостојба, болници или други сродни 

здравствени установи, бизнис истражувања, 

бизнис оценувања, истражување на пазарот, 

помагање на бизниси, сите овие услуги 

наменети од или за болници или други 

сродни здравствени установи, рекламирање, 

промотивни и рекламни услуги, маркетинг 

услуги, услуги за односи со јавност, сите овие 

услуги наменети од или за болници или други 

сродни здравствени установи, организирање 

и водење саеми или професионални изложби 

за комерцијални и рекламни цели, здравство, 

лекарски дијагнози, болести или заболувања 

во компјутерски бази на податоци, 

вработување персонал, услуги за взаемно 

поврзување во корист на другите со 

разновидни производи кои се однесуваат на 

здравјето и добросостојбата, фармацевстки 

производи, диететски производи, додатоци за 

исхрана и здравје, медицински уреди и 

дијагностички производи, продажба, услуги 

на големо и дистрибуција кои се однесуваат 

на здравствени и производи за 

добросостојба, фармацевтски производи, 

диететски производи, додатоци за исхрана и 

здравје, медицински уреди и дијагностички 

производи, сите влучени во Класата 35  

кл. 36  финансиски работи; финансиски 

менаџмент; инвестирање во фондови, 

зеднички фондови и капитални инвестиции, 

инвестирање во имот, управување со имот, 

инвестиции и финансиски удели во областа 

на медицинските услуги, медицинските 

уреди, здравството и добросостојбата, 

болници или други сродни здравствени 

установи, настани за собирање средства за 

болници и други сродни медицински 

установи, добротворни здруженија, 

финансиско советување за бизниси, особено 

анализи и советувања за болници или други 

сродни здравствени установи во однос на 

финасиските и финасиско-организациони 

прашања, финансиски спонзорства, наменети 
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за болници или други сродни здравствени 

установи, сите влучени во Класата 36  

 

(111)  24124  (151)  01/03/2017 

(210)  TM  2015/605 (220)  09/06/2015 

(181)  09/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги ГРАНД ФООДС ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Марино Илинден 

ул.532 бр.150, Марино Илинден, MK 

(740)  Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ 

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  алгинати за храна [соли на органска 

киселина]; бадеми, мелени; белки од јајца; 

белтачини за исхрана; бистри супи [бујони]; 

бујон (состојки за правење бујон); гнезда од 

птици за јадење; грав, конзервиран; грашок, 

конзервиран; дагњи [вид школки] што не се 

живи; дивеч што не е жив; доматен сок за 

готвење; доматно пире; екстракти од алги за 

исхрана; екстракти од месо; живина што не е 

жива; животинска коскена срж за исхрана; 

жолчки од јајца; желатин за исхрана; желеа 

за исхрана; желеа од месо; зеленчук (салати 

од зеленчук); зеленчук (состојки за правење 

супа од зеленчук); зеленчук во конзерви; 

зеленчук, варен; зеленчук, конзервиран; 

зеленчук, сушен; замрзнато овошје; инчуни; 

јајца во прав; јајца од полжави за исхрана; 

јајца; јастози (морски јастози), што не се 

живи; јастози, што не се живи; јаткасто 

овошје [орев, лешник, бадем], подготвени; 

јогурт; кавијар; казеин за исхрана; какао 

(путер од какао); кандирано овошје; каши 

(овошни каши); кефир [пијалок од млеко];

 кикиритки (путер од кикиритки); 

кикиритки, преработени; кисела зелка [расол]; 

кокосов орев (маст од кокосов орев); кокосов 

орев (путер од кокосов орев); кокосов орев, 

сушен; колбаси во тесто; кожурки од свилена 

буба, како храна за луѓе; колаген за исхрана; 

колбаси; компири (снегулки од компири); 

компири (чипс од компири); компот од 

боровинки; концентрати за супи [бујони]; кори 

од овошје; корнишони; коскена срж 

(животинска коскена срж) за исхрана; крем 

(шлаг крем); крем-путер; крокети; кумис 

[пијалок од млеко];краби, што не се живи; 

крвавица [сувомеснат производ]; кромид, 

конзервиран; леќа, конзервирана; лој за 

исхрана; лосос [што не се живи]; мали 

парчиња храна од овошје; маргарин; 

мармалад; мекици од компири; месо; месо 

(засолено месо); месо во конзерви; месо, 

конзервирано; млеко; млеко од соја [замена 

за млеко]; млечни пијалаци во кои 

преовладува млеко: масла за јадење; 

маслинки, конзервирани; маслиново масло за 

исхрана; масло од кокосов орев; масло од 

коски, за јадење; масло од орев од палма за 

исхрана; масло од палма за исхрана; масло 

од репка за исхрана; масло од сончоглед за 

исхрана;  масло од сусам; масни супстанции 

за производство на масти за исхрана; маст од 

кокосов орев; масти за јадење; морски алги 

(пржени морски алги); морски јастози што не 

се живи; морски краставици што не се живи; 

морски ракови [шримп] што не се живи; масло 

од пченка; морски ракови што не се живи; 

овошје (кандирано овошје); овошје (кори од 

овошје); овошје (мали парчиња храна од 

овошје); овошје (чипс од овошје); овошје во 

конзерви; овошје конзервирано во алкохол; 

овошје, варено; овошје, конзервирано; 

овошни желеа; овошни каши; овошни салати; 

остриги, што не се живи; павлака [млечни 

производи]; паштета од џигер; пектин за 

исхрана; печурки, конзервирани; пире од 
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јаболка; подготвени производи од месо; 

полен, подготвен за исхрана; полжави (јајца 

од полжави) за исхрана; посолени риби; 

посолено месо; пржени морски алги; 

производи за исхрана направени од риба; 

производи од млеко; протеини за исхрана; 

путер; путер од какао; путер од кикиритки; 

путер од кокосов орев; пченка (масло од 

пченка); раковидни животни, што не се живи; 

репка (масло од репка), за исхрана; риба 

(производи за исхрана направени од риба); 

риба (филети од риба); риби (посолени риби); 

риби во конзерви; риби што не се живи; риби, 

конзервирани; рибино масло за исхрана, за 

луѓе; салати од зеленчук; сардини [што не се 

живи]; салати (овошни салати); свинска маст 

за исхрана; свинско месо; сирење; сириште; 

снегулки од компири; соја, конзервирана, за 

исхрана; суво грозје; сланина; смеси со маст 

за мачкање на леб; сокови од зеленчук за 

готвење; состојки за правење супа од 

зеленчук; супа (состојки за правење супа); 

супи; супи (концентрати за супи) [бујони]; 

сурутка; тахини [тесто од сусамово семе]; 

тартуфи, конзервирани; тофу [сирење од 

соја]; туна [што не се живи]; туршија; туршија, 

лута и многу зачинета; урда; урми; чипс од 

компири; чипс од овошје; џем од ѓумбир; 

џемови; џигер; ферментирана зеленчукова 

храна [кимши]; филети од риба; харинги [што 

не се живи]; хумус [мелена леблебија со 

сусамово масло, лимон и лук]; чкембе; 

школки [што не се живи]; школки и ракови 

што не се живи; шлаг крем; паста од 

зеленчук; паста од црн патлиџан; млеко од 

кикирики за кулинарска употреба; млеко од 

бадем за кулинарска употреба; млеко од ориз 

[замена за млеко]; артичока, конзервирана  

кл. 30  алва; алги [додатоци во исхраната]; 

анасон; анасоново семе;ароматични 

градинарски тревки, конзервирани; 

ароматични подготовки за исхрана; ароми за 

колач, со исклучок на есенцијални масла; 

ароми за пијалаци, со исклучок на 

есенцијални масла; ароми на кафе [ароми]; 

ароми за храна, со исклучок на есенцијални 

масла; 

бадеми (пире од бадеми); бадемови слатки 

[тестенини]; бакардан; бибер; биена павлака 

(средства за стврднување биена павлака); 

бикарбонат на сода за готвење [сода 

бикарбона]; бисквити; бисквити петит-бер; 

бонбони; брашно за исхрана; брашно од грав; 

брашно од јачмен; брашно од компири за 

исхрана; брашно од синап; брашно од соја; 

брашно од тапиока за исхрана; брашно и 

припреми направени од жита (освен на 

исхрана за животни); пеперминт бонбони; 

ванила [арома]; ванила [замена за ванила]; 

варена пченка; вода (морска вода) за 

готвење; водени филови (полнила); врзивни 

средства за колбаси; вафли; вермичели [вид 

тенки; долги тестенини]; гликоза за исхрана; 

глутен за исхрана; гриз; гуми за жвакање што 

не се за медицинска употреба; гумени 

бонбони; двопек; десерт со мраз, овошен сок 

и шеќер; додатоци на јадења; доматен сос; 

ѓумбир [мирудија]; екстракти од слад за 

исхрана; есенции за исхрана, со исклучок на 

етерични есенции и есенцијални масла; 

исхрана (есенции за исхрана) со исклучок на 

етерични есенции и есенцијални масла; 

желеа (овошни желеа) [слаткарски 

производи]; жита (мали парчиња храна од 

жита); житни плочки; жита подготвени за 

човечка исхрана (зобни снегулки и други 

жита); замена за кафе; замрзнат јогурт [вид 

сладолед]; засладувачи (природни 

засладувачи); зачини; замрзнато лиснато 

тесто (полуготов производ); замрзнати 

производи од тесто (полуготов производ); 

земички; златен сируп [сируп од меласа]; 

излупено жито за исхрана; јачмен (дробен 

јачмен); јачмен (лупен јачмен); какао; 

карамели [бонбони]; кафе; кафе (непржено 

кафе); каша од брашно, со млеко, за исхрана; 
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квасец; квасец во форма на таблета што не е 

за медицинска употреба; квасец за тесто; 

колач; украси за колач што се за јадење; 

колач од ориз; колачиња; колачиња од слад; 

конзервирање храна (сол за конзервирање 

храна); кечап [сос]; капар [мирудија]; 

каранфилче [мирудија]; кари [мирудија]; 

крекери; крем пудинг; кристализиран шеќер 

за исхрана; кроасани, куркума [азиско тропско 

растение што се користи за мирудија и 

бојосување]; кускус [гриз-јадење од Северна 

Африка]; леб; леб без квасец; леб со ѓумбир; 

лебни трошки [презла]; леден чај; ликорис 

[слаткарски производи]; лупен јачмен; лупен 

овес; маја [квасец]; мајонез; макарони; мали 

кифли [печива]; мали парчиња храна од жита; 

мали парчиња храна од ориз; малтоза; 

марципан; матичен млеч за човечка исхрана 

што не е за медицинска употреба; маслени 

филови (полнила); мафини; мед; меласа за 

исхрана; мелничарски производи; месо (пити 

со месо); месо (сафт од печено месо); 

мирудии; мирудии за смекнување месо, за 

употреба во домаќинствата; мирудија 

направена од пименто; морска вода за 

готвење; мраз за освежување; мраз, 

природен и вештачки; мусли; 

мушкатов орев; нане за слаткарски 

производи; наполитанки; овес (дробен овес); 

овес (лупен овес); овесни снегулки; овесно 

брашно; овошни бонбони; овошни желеа 

[слаткарски производи]; ориз; оцет; 

палачинки; панцероти; пастили [слаткарски 

производи]; пивски оцет; пијалаци од какао со 

млеко; пијалаци од кафе со млеко; пијалаци 

што се на основа на какао; пијалаци што се 

на основа на кафе; пијалаци што се на 

основа на чај;  пијалаци што се на основа на 

чоколадо; пипер [мирудии]; пире од бадеми; 

пити; пити со јајца, сирење и сланина; пити со 

месо; пици (вклучувајќи и полуготови пици, 

вклучително и во замрзната состојба); 

подготовки од жита; пралини; 

прашок за колач; прашок за печење; прашоци 

за сладоледи; преливи за салати; претходно 

подготвена мешавина за леб; производи од 

брашно од сите типови (чипс, стапчиња); 

производи од какао; производи од тесто; 

пролетни ролати; прополис за исхрана на 

луѓето; пудинзи; пуканки; пченкарни снегулки; 

пченично брашно; пченка, мелена; пченка, 

печена; пченкарно брашно; равиоли; 

растителни подготовки како замени за кафе; 

резанки од тесто; релиш сосови [додатоци за 

исхрана]; ролати; саго [нишесте од сагова 

палма]; салати (преливи за салати); сафт од 

печено месо; скроб за храна; сендвичи; сенф; 

слад за човечка исхрана; сладолед; 

сладолед (прашок за сладолед); сладолед 

(средства за спојување смеси за сладоледи); 

слаткарски производи; слаткарски производи 

од јаткасто овошје, слаткарски производи од 

кикиритки; слатки; слатки за украсување 

божикни елки; слатки од бадем; соја (тесто од 

соја) [производи за исхрана]; соја-сос; сорбет 

[ладен овошен десерт]; сода бикарбона 

[бикарбонат на сода за готвење]; сол за 

готвење; сол за конзервирање храна; сол од 

целер; сос (доматен сос); сосови [додатоци 

на храна]; состојки за згуснување при 

готвење; средства за спојување смеси за 

сладоледи; средства за стврднување биена 

павлака; стапчиња од ликорис [слаткарски 

производи]; суши [јапонско јадење]; табуле 

[вид ориентално јадење од пченица]; такос 

[мексиканско јадење]; тапиока; тестенини; 

тестенини за исхрана; тесто за колач; тесто 

од соја [производи за исхрана]; торти; 

тортиљи; фиде [тестенини]; фондани 

[слаткарски производи]; храна од овес; 

цикорија [замена за кафе]; цимет [мирудија]; 

чаеви, немедицински,чај; чајни колачиња; 

чипс [производи од житарици]; чоколадни 

пијалаци со млеко; чоколадо; чоколадо 

(глазура), и тоа во форма на чоколадна табла 

и чоколадо со полнење, чоколадо пополнето 
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со јаткасто овошје и/или производи од жита 

и/или овошје и ориз; чоколадни бонбони; 

шатни [туршија од овошје; лути индиски 

мирудии и шеќер]; шафран [мирудии]; 

шербети [прашок за освежителен пијалак]; 

шеќер; шоу-шоу [мирудија]; шпагети; 

штрудла; вареники [полнети кнедли]; 

пелмени [кнедли полнети со месо]; чоколадни 

украси за торта; украсни бонбони за торта; 

јаткасто овошје со чоколаден прелив; 

сутлијаш; јаткасто овошје во прав; лук во 

прав [зачин]  

кл. 31  алгаробила за животинска исхрана, 

алги за човечка или животинска исхрана, 

бадеми [овошје]; билки, свежи (градинарски 

билки, свежи); бисквити за кучиња; бобинки, 

свежи; божиќни дрва; брашно за животни; 

брашно од кикиритки за животни; бусен 

[трева]; бусен, природен; вар за сточна 

храна; венци од природно цвеќе; винова 

лоза; вински талог; главички од цвеќе; грав, 

свеж; градинарски билки, свежи; грашок, 

свеж; грмушки; грмушки од рози; грозје, 

свежо; додатоци на сточна храна што не се 

за медицинска употреба; домашни 

миленичиња (миризлив песок за домашни 

миленичиња) [подлога]; домашни 

миленичиња (хартија со песок за домашни 

миленичиња) [подлога]; дрва; дрва (трупци од 

дрва); дрво (непилено дрво); дрво со кора; 

животни живи; живина за одгледување; 

живина, жива; животни (живи животни); 

животни (препарати за дебелење на 

животните); животни (храна за животни); 

животни (храна за животни) за џвакање; 

животни за изложба; жита (остатоци од 

производство на жита) за исхрана на 

животни; зелена салата; зеленчук, свеж; зрна 

[семе]; зрна од какао, во сурова состојба; 

зрнеста храна [жита]; зрнеста храна за 

исхрана на животни; излупено жито за 

живина; икра од риби; исушен кокосов орев; 

јајца за насад; јајца од свилена буба; јастози 

(морски јастози), живи; јастози, живи; јаткасто 

овошје; јачмен; каша од овошје квасец за 

животни; кикирики (погачи од кикирики) за 

животни; кикиритки [овошје]; клици за 

ботанички цели; кокосов орев (лушпи од 

кокосов орев); кокосови ореви; кокошки 

несилки (препарати за кокошки несилки); 

компири, свежи; коприви; кора (дрво со кора); 

корења за храна; корења од цикорија; кори од 

дрва (сурови кори од дрва); коска од сипа за 

птици; костени, свежи; краставички; крма за 

дебелење на добиток; крма од трици за 

животинска исхрана; кромид, свеж зеленчук; 

ленена погача; ленено брашно [добиточна 

храна]; леќа, свежа; лешници; лимони; лушпи 

од кокосов орев; мамки за риби, живи; 

маслинки, свежи; миленичиња (храна за 

домашни миленичиња); миризлив песок за 

домашни миленичиња [подлога]; мицелиум 

за размножување печурки; морски јастози, 

живи; морски краставички, живи; непилено 

дрво; овес; овошје, свежо; одгледување 

(живина за одгледување); одгледување 

стока; ореви од кола; ориз, необработен; 

оризово брашно за сточна храна; остатоци од 

овошје; остатоци од производство на жита, за 

исхрана на животни; остриги, живи; отпад од 

шеќерна трска [суровина]; отпадоци од 

дестилација за животинска исхрана палми; 

палми [лисја од палми]; печурки, свежи; 

пијалаци за домашни миленичиња; пиперки 

[растенија]; плодови од смрека; плута (сурова 

плута); погача од пченка за добиток; погача 

од репка за добиток; погачи за добиток; 

погачи од кикиритки за животни; полен 

[суровина]; помија; портокали; праз; 

прекривки од лисја и слама; препарати за 

дебелење на животните; производи за 

сламена подлога за животни; протеин за 

исхрана на животните; пченица; пченица за 

човечка или животинска исхрана; пченка; 

рабарбара; раковидни животни, живи; 

растенија; растенија, сушени, за украсување; 
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растителни семиња; репка; репка (погача од 

репка) за добиток; речни ракови, живи; рж; 

риби (икра од риби); риби (мамки за риби), 

живи; риби, живи; рибно брашно за исхрана 

на животни; рогач [за јадење]; садници; 

свилени буби; семе од житарици, 

необработено; семиња (растителни семиња); 

сено; слад за правење пиво и алкохол; слама 

(прекривки од лисја и слама); слама [храна за 

добиток]; слама за подлоги; сол за добиток; 

сточна храна (вар за сточна храна); сточна 

храна (додатоци за сточна храна) што не се 

за медицинска употреба сточна храна за 

зајакнување на животните; струготини од 

дрво за произведување дрвена каша; сурова 

плута; сурови кори од дрва; сусам; тартуфи, 

свежи; тиквички; тресет за подлога; трици; 

трупци од дрва; хартија со песок за домашни 

миленичиња [подлога]; 

хмел; хмел (шишарки од хмел); храна за 

добиток; храна за домашни миленичиња; 

храна за животни; храна за животни за 

џвакање; храна за птици; храна за товење 

животни; цвеќе (венци од природно цвеќе); 

цвеќе, природно; цвеќе, сушено, за 

украсување; цикорија [салата]; цитруси [јужни 

овошја]; шеќерна трска; шишарки; шишарки 

од хмел; школки и ракови, живи; школки, 

живи; артичока, свежа; харинга, жива; лосос, 

жив; сардини, живи; туна, жива; лук, свеж  

кл. 32  аперитиви, безалкохолни; бадеми 

(млеко од бадеми) [пијалак]; бадемов пијалак; 

безалкохолни овошни екстракти; 

безалкохолни овошни пијалаци; 

безалкохолни пијалаци; безалкохолни 

пијалаци на база на мед; вода (минерална 

вода); вода на литиум оксид; води за маса; 

води за пиење [пијалаци]; газирана вода; 

газирана вода (средства за правење газирана 

вода); екстракти за правење пијалаци; 

изотонични пијалаци; квас [безалкохолни 

пијалаци]; кикиритки (млеко со кикиритки 

[безалкохолен пијалак]; коктели, 

безалкохолни; ликери (средства за правење 

ликери); лимонади; минерална вода; 

минерална вода (средства за правење 

минерална вода); минерална вода [пијалаци]; 

млеко од бадеми [пијалак]; млеко со 

кикиритки [безалкохолен пијалак]; овошни 

екстракти (безалкохолни овошни екстракти); 

овошни пијалаци (безалкохолни овошни 

пијалаци); овошни сирупи, безалкохолни; 

овошни сокови; освежителен пијалак од 

корен на сапарина [безалкохолен пијалак]; 

пастили за пенливи пијалаци; пиво; пиво од 

ѓумбир; пиво од слад; пенливи пијалаци 

(пастили за пенливи пијалаци); пенливи 

пијалаци (прашок за пенливи пијалаци); 

пијалаци (безалкохолни пијалаци); пијалаци 

(безалкохолни пијалаци) со мед; пијалаци 

(средства за правење пијалаци); пијалаци на 

база на мед (безалкохолни пијалаци на база 

на мед); пијалаци од сурутка; прашок за 

пенливи пијалаци; сируп за лимонади; сируп 

за пијалаци; сирупи (овошни сирупи), 

безалкохолни; сода вода; сок од домати 

[пијалаци]; сок од зеленчук [пијалаци]; сок од 

јаболка, безалкохолен; сокови (овошни 

сокови); сурутка (пијалаци од сурутка); хмел 

(екстракти од хмел) за правење пиво; шира; 

шира од пиво; шира од слад; шира, 

непревриена, шербет [пијалаци], пијалаци од 

соја, освен замена за млеко  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување; бироа за 

сместување [хотели, пансиони]; бифеа; 

градежни објекти (изнајмување преносни 

градежни објекти)*; детски јасли; домови 

(старечки домови); животни (пансиони за 

животни); изнајмување за времено 

сместување; изнајмување преносни градежни 

објекти; изнајмување простории за 

состаноци; изнајмување столови, маси, 

чаршави и стакларија; изнајмување шатори; 

изнајмување на апарати за готвење; 

изнајмување автомати за вода за пиење; 



 

 

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

 

30 Април 2017 
 

Гласник Бр. 2/2017  

изнајмување уреди за осветлување; 

изработка на скулптури од храна; кампови за 

летување (услуги на камповите за летување); 

кампување (обезбедување објекти за 

кампување); кантини; кафетерии [експрес 

ресторани]; летувалишта; мотели; 

обезбедување објекти за кампување; 

пансиони; пансиони за сместување животни; 

привремено сместување (резервирање за 

привремено сместување); резервирање за 

привремено сместување; резервирање 

пансиони; резервирање хотели; ресторани; 

ресторани со самопослужување; 

самопослужување (ресторани со 

самопослужување); служење храна и 

пијалаци; сместување (изнајмување за 

времено сместување); снек-барови; старечки 

домови; услуги во барови; услуги на 

камповите за летување; хотели  

 

(111)  24125  (151)  01/03/2017 

(210)  TM  2015/606 (220)  09/06/2015 

(181)  09/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги ГРАНД ФООДС ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Марино Илинден 

ул.532 бр.150, Марино Илинден, MK 

(740)  Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ 

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  алгинати за храна [соли на органска 

киселина]; бадеми, мелени; белки од јајца; 

белтачини за исхрана; бистри супи [бујони]; 

бујон (состојки за правење бујон); гнезда од 

птици за јадење; грав, конзервиран; грашок, 

конзервиран; дагњи [вид школки] што не се 

живи; дивеч што не е жив; доматен сок за 

готвење; доматно пире; екстракти од алги за 

исхрана; екстракти од месо; живина што не е 

жива; животинска коскена срж за исхрана; 

жолчки од јајца; желатин за исхрана; желеа 

за исхрана; желеа од месо; зеленчук (салати 

од зеленчук); зеленчук (состојки за правење 

супа од зеленчук); зеленчук во конзерви; 

зеленчук, варен; зеленчук, конзервиран; 

зеленчук, сушен; замрзнато овошје; инчуни; 

јајца во прав; јајца од полжави за исхрана; 

јајца; јастози (морски јастози), што не се 

живи; јастози, што не се живи; јаткасто 

овошје [орев, лешник, бадем], подготвени; 

јогурт; кавијар; казеин за исхрана; какао 

(путер од какао); кандирано овошје; каши 

(овошни каши); кефир [пијалок од млеко];

 кикиритки (путер од кикиритки); 

кикиритки, преработени; кисела зелка [расол]; 

кокосов орев (маст од кокосов орев); кокосов 

орев (путер од кокосов орев); кокосов орев, 

сушен; колбаси во тесто; кожурки од свилена 

буба, како храна за луѓе; колаген за исхрана; 

колбаси; компири (снегулки од компири); 

компири (чипс од компири); компот од 

боровинки; концентрати за супи [бујони]; кори 

од овошје; корнишони; коскена срж 

(животинска коскена срж) за исхрана; крем 

(шлаг крем); крем-путер; крокети; кумис 

[пијалок од млеко];краби, што не се живи; 

крвавица [сувомеснат производ]; кромид, 

конзервиран; леќа, конзервирана; лој за 

исхрана; лосос [што не се живи]; мали 

парчиња храна од овошје; маргарин; 

мармалад; мекици од компири; месо; месо 

(засолено месо); месо во конзерви; месо, 
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конзервирано; млеко; млеко од соја [замена 

за млеко]; млечни пијалаци во кои 

преовладува млеко: масла за јадење; 

маслинки, конзервирани; маслиново масло за 

исхрана; масло од кокосов орев; масло од 

коски, за јадење; масло од орев од палма за 

исхрана; масло од палма за исхрана; масло 

од репка за исхрана; масло од сончоглед за 

исхрана;  масло од сусам; масни супстанции 

за производство на масти за исхрана; маст од 

кокосов орев; масти за јадење; морски алги 

(пржени морски алги); морски јастози што не 

се живи; морски краставици што не се живи; 

морски ракови [шримп] што не се живи; масло 

од пченка; морски ракови што не се живи; 

овошје (кандирано овошје); овошје (кори од 

овошје); овошје (мали парчиња храна од 

овошје); овошје (чипс од овошје); овошје во 

конзерви; овошје конзервирано во алкохол; 

овошје, варено; овошје, конзервирано; 

овошни желеа; овошни каши; овошни салати; 

остриги, што не се живи; павлака [млечни 

производи]; паштета од џигер; пектин за 

исхрана; печурки, конзервирани; пире од 

јаболка; подготвени производи од месо; 

полен, подготвен за исхрана; полжави (јајца 

од полжави) за исхрана; посолени риби; 

посолено месо; пржени морски алги; 

производи за исхрана направени од риба; 

производи од млеко; протеини за исхрана; 

путер; путер од какао; путер од кикиритки; 

путер од кокосов орев; пченка (масло од 

пченка); раковидни животни, што не се живи; 

репка (масло од репка), за исхрана; риба 

(производи за исхрана направени од риба); 

риба (филети од риба); риби (посолени риби); 

риби во конзерви; риби што не се живи; риби, 

конзервирани; рибино масло за исхрана, за 

луѓе; салати од зеленчук; сардини [што не се 

живи]; салати (овошни салати); свинска маст 

за исхрана; свинско месо; сирење; сириште; 

снегулки од компири; соја, конзервирана, за 

исхрана; суво грозје; сланина; смеси со маст 

за мачкање на леб; сокови од зеленчук за 

готвење; состојки за правење супа од 

зеленчук; супа (состојки за правење супа); 

супи; супи (концентрати за супи) [бујони]; 

сурутка; тахини [тесто од сусамово семе]; 

тартуфи, конзервирани; тофу [сирење од 

соја]; туна [што не се живи]; туршија; туршија, 

лута и многу зачинета; урда; урми; чипс од 

компири; чипс од овошје; џем од ѓумбир; 

џемови; џигер; ферментирана зеленчукова 

храна [кимши]; филети од риба; харинги [што 

не се живи]; хумус [мелена леблебија со 

сусамово масло, лимон и лук]; чкембе; 

школки [што не се живи]; школки и ракови 

што не се живи; шлаг крем; паста од 

зеленчук; паста од црн патлиџан; млеко од 

кикирики за кулинарска употреба; млеко од 

бадем за кулинарска употреба; млеко од ориз 

[замена за млеко]; артичока, конзервирана  

кл. 30  алва; алги [додатоци во исхраната]; 

анасон; анасоново семе;ароматични 

градинарски тревки, конзервирани; 

ароматични подготовки за исхрана; ароми за 

колач, со исклучок на есенцијални масла; 

ароми за пијалаци, со исклучок на 

есенцијални масла; ароми на кафе [ароми]; 

ароми за храна, со исклучок на есенцијални 

масла; 

бадеми (пире од бадеми); бадемови слатки 

[тестенини]; бакардан; бибер; биена павлака 

(средства за стврднување биена павлака); 

бикарбонат на сода за готвење [сода 

бикарбона]; бисквити; бисквити петит-бер; 

бонбони; брашно за исхрана; брашно од грав; 

брашно од јачмен; брашно од компири за 

исхрана; брашно од синап; брашно од соја; 

брашно од тапиока за исхрана; брашно и 

припреми направени од жита (освен на 

исхрана за животни); пеперминт бонбони; 

ванила [арома]; ванила [замена за ванила]; 

варена пченка; вода (морска вода) за 

готвење; водени филови (полнила); врзивни 

средства за колбаси; вафли; вермичели [вид 
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тенки; долги тестенини]; гликоза за исхрана; 

глутен за исхрана; гриз; гуми за жвакање што 

не се за медицинска употреба; гумени 

бонбони; двопек; десерт со мраз, овошен сок 

и шеќер; додатоци на јадења; доматен сос; 

ѓумбир [мирудија]; екстракти од слад за 

исхрана; есенции за исхрана, со исклучок на 

етерични есенции и есенцијални масла; 

исхрана (есенции за исхрана) со исклучок на 

етерични есенции и есенцијални масла; 

желеа (овошни желеа) [слаткарски 

производи]; жита (мали парчиња храна од 

жита); житни плочки; жита подготвени за 

човечка исхрана (зобни снегулки и други 

жита); замена за кафе; замрзнат јогурт [вид 

сладолед]; засладувачи (природни 

засладувачи); зачини; замрзнато лиснато 

тесто (полуготов производ); замрзнати 

производи од тесто (полуготов производ); 

земички; златен сируп [сируп од меласа]; 

излупено жито за исхрана; јачмен (дробен 

јачмен); јачмен (лупен јачмен); какао; 

карамели [бонбони]; кафе; кафе (непржено 

кафе); каша од брашно, со млеко, за исхрана; 

квасец; квасец во форма на таблета што не е 

за медицинска употреба; квасец за тесто; 

колач; украси за колач што се за јадење; 

колач од ориз; колачиња; колачиња од слад; 

конзервирање храна (сол за конзервирање 

храна); кечап [сос]; капар [мирудија]; 

каранфилче [мирудија]; кари [мирудија]; 

крекери; крем пудинг; кристализиран шеќер 

за исхрана; кроасани, куркума [азиско тропско 

растение што се користи за мирудија и 

бојосување]; кускус [гриз-јадење од Северна 

Африка]; леб; леб без квасец; леб со ѓумбир; 

лебни трошки [презла]; леден чај; ликорис 

[слаткарски производи]; лупен јачмен; лупен 

овес; маја [квасец]; мајонез; макарони; мали 

кифли [печива]; мали парчиња храна од жита; 

мали парчиња храна од ориз; малтоза; 

марципан; матичен млеч за човечка исхрана 

што не е за медицинска употреба; маслени 

филови (полнила); мафини; мед; меласа за 

исхрана; мелничарски производи; месо (пити 

со месо); месо (сафт од печено месо); 

мирудии; мирудии за смекнување месо, за 

употреба во домаќинствата; мирудија 

направена од пименто; морска вода за 

готвење; мраз за освежување; мраз, 

природен и вештачки; мусли; 

мушкатов орев; нане за слаткарски 

производи; наполитанки; овес (дробен овес); 

овес (лупен овес); овесни снегулки; овесно 

брашно; овошни бонбони; овошни желеа 

[слаткарски производи]; ориз; оцет; 

палачинки; панцероти; пастили [слаткарски 

производи]; пивски оцет; пијалаци од какао со 

млеко; пијалаци од кафе со млеко; пијалаци 

што се на основа на какао; пијалаци што се 

на основа на кафе; пијалаци што се на 

основа на чај;  пијалаци што се на основа на 

чоколадо; пипер [мирудии]; пире од бадеми; 

пити; пити со јајца, сирење и сланина; пити со 

месо; пици (вклучувајќи и полуготови пици, 

вклучително и во замрзната состојба); 

подготовки од жита; пралини; 

прашок за колач; прашок за печење; прашоци 

за сладоледи; преливи за салати; претходно 

подготвена мешавина за леб; производи од 

брашно од сите типови (чипс, стапчиња); 

производи од какао; производи од тесто; 

пролетни ролати; прополис за исхрана на 

луѓето; пудинзи; пуканки; пченкарни снегулки; 

пченично брашно; пченка, мелена; пченка, 

печена; пченкарно брашно; равиоли; 

растителни подготовки како замени за кафе; 

резанки од тесто; релиш сосови [додатоци за 

исхрана]; ролати; саго [нишесте од сагова 

палма]; салати (преливи за салати); сафт од 

печено месо; скроб за храна; сендвичи; сенф; 

слад за човечка исхрана; сладолед; 

сладолед (прашок за сладолед); сладолед 

(средства за спојување смеси за сладоледи); 

слаткарски производи; слаткарски производи 

од јаткасто овошје, слаткарски производи од 
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кикиритки; слатки; слатки за украсување 

божикни елки; слатки од бадем; соја (тесто од 

соја) [производи за исхрана]; соја-сос; сорбет 

[ладен овошен десерт]; сода бикарбона 

[бикарбонат на сода за готвење]; сол за 

готвење; сол за конзервирање храна; сол од 

целер; сос (доматен сос); сосови [додатоци 

на храна]; состојки за згуснување при 

готвење; средства за спојување смеси за 

сладоледи; средства за стврднување биена 

павлака; стапчиња од ликорис [слаткарски 

производи]; суши [јапонско јадење]; табуле 

[вид ориентално јадење од пченица]; такос 

[мексиканско јадење]; тапиока; тестенини; 

тестенини за исхрана; тесто за колач; тесто 

од соја [производи за исхрана]; торти; 

тортиљи; фиде [тестенини]; фондани 

[слаткарски производи]; храна од овес; 

цикорија [замена за кафе]; цимет [мирудија]; 

чаеви, немедицински,чај; чајни колачиња; 

чипс [производи од житарици]; чоколадни 

пијалаци со млеко; чоколадо; чоколадо 

(глазура), и тоа во форма на чоколадна табла 

и чоколадо со полнење, чоколадо пополнето 

со јаткасто овошје и/или производи од жита 

и/или овошје и ориз; чоколадни бонбони; 

шатни [туршија од овошје; лути индиски 

мирудии и шеќер]; шафран [мирудии]; 

шербети [прашок за освежителен пијалак]; 

шеќер; шоу-шоу [мирудија]; шпагети; 

штрудла; вареники [полнети кнедли]; 

пелмени [кнедли полнети со месо]; чоколадни 

украси за торта; украсни бонбони за торта; 

јаткасто овошје со чоколаден прелив; 

сутлијаш; јаткасто овошје во прав; лук во 

прав [зачин]  

кл. 31  алгаробила за животинска исхрана, 

алги за човечка или животинска исхрана, 

бадеми [овошје]; билки, свежи (градинарски 

билки, свежи); бисквити за кучиња; бобинки, 

свежи; божиќни дрва; брашно за животни; 

брашно од кикиритки за животни; бусен 

[трева]; бусен, природен; вар за сточна 

храна; венци од природно цвеќе; винова 

лоза; вински талог; главички од цвеќе; грав, 

свеж; градинарски билки, свежи; грашок, 

свеж; грмушки; грмушки од рози; грозје, 

свежо; додатоци на сточна храна што не се 

за медицинска употреба; домашни 

миленичиња (миризлив песок за домашни 

миленичиња) [подлога]; домашни 

миленичиња (хартија со песок за домашни 

миленичиња) [подлога]; дрва; дрва (трупци од 

дрва); дрво (непилено дрво); дрво со кора; 

животни живи; живина за одгледување; 

живина, жива; животни (живи животни); 

животни (препарати за дебелење на 

животните); животни (храна за животни); 

животни (храна за животни) за џвакање; 

животни за изложба; жита (остатоци од 

производство на жита) за исхрана на 

животни; зелена салата; зеленчук, свеж; зрна 

[семе]; зрна од какао, во сурова состојба; 

зрнеста храна [жита]; зрнеста храна за 

исхрана на животни; излупено жито за 

живина; икра од риби; исушен кокосов орев; 

јајца за насад; јајца од свилена буба; јастози 

(морски јастози), живи; јастози, живи; јаткасто 

овошје; јачмен; каша од овошје квасец за 

животни; кикирики (погачи од кикирики) за 

животни; кикиритки [овошје]; клици за 

ботанички цели; кокосов орев (лушпи од 

кокосов орев); кокосови ореви; кокошки 

несилки (препарати за кокошки несилки); 

компири, свежи; коприви; кора (дрво со кора); 

корења за храна; корења од цикорија; кори од 

дрва (сурови кори од дрва); коска од сипа за 

птици; костени, свежи; краставички; крма за 

дебелење на добиток; крма од трици за 

животинска исхрана; кромид, свеж зеленчук; 

ленена погача; ленено брашно [добиточна 

храна]; леќа, свежа; лешници; лимони; лушпи 

од кокосов орев; мамки за риби, живи; 

маслинки, свежи; миленичиња (храна за 

домашни миленичиња); миризлив песок за 

домашни миленичиња [подлога]; мицелиум 
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за размножување печурки; морски јастози, 

живи; морски краставички, живи; непилено 

дрво; овес; овошје, свежо; одгледување 

(живина за одгледување); одгледување 

стока; ореви од кола; ориз, необработен; 

оризово брашно за сточна храна; остатоци од 

овошје; остатоци од производство на жита, за 

исхрана на животни; остриги, живи; отпад од 

шеќерна трска [суровина]; отпадоци од 

дестилација за животинска исхрана палми; 

палми [лисја од палми]; печурки, свежи; 

пијалаци за домашни миленичиња; пиперки 

[растенија]; плодови од смрека; плута (сурова 

плута); погача од пченка за добиток; погача 

од репка за добиток; погачи за добиток; 

погачи од кикиритки за животни; полен 

[суровина]; помија; портокали; праз; 

прекривки од лисја и слама; препарати за 

дебелење на животните; производи за 

сламена подлога за животни; протеин за 

исхрана на животните; пченица; пченица за 

човечка или животинска исхрана; пченка; 

рабарбара; раковидни животни, живи; 

растенија; растенија, сушени, за украсување; 

растителни семиња; репка; репка (погача од 

репка) за добиток; речни ракови, живи; рж; 

риби (икра од риби); риби (мамки за риби), 

живи; риби, живи; рибно брашно за исхрана 

на животни; рогач [за јадење]; садници; 

свилени буби; семе од житарици, 

необработено; семиња (растителни семиња); 

сено; слад за правење пиво и алкохол; слама 

(прекривки од лисја и слама); слама [храна за 

добиток]; слама за подлоги; сол за добиток; 

сточна храна (вар за сточна храна); сточна 

храна (додатоци за сточна храна) што не се 

за медицинска употреба сточна храна за 

зајакнување на животните; струготини од 

дрво за произведување дрвена каша; сурова 

плута; сурови кори од дрва; сусам; тартуфи, 

свежи; тиквички; тресет за подлога; трици; 

трупци од дрва; хартија со песок за домашни 

миленичиња [подлога]; 

хмел; хмел (шишарки од хмел); храна за 

добиток; храна за домашни миленичиња; 

храна за животни; храна за животни за 

џвакање; храна за птици; храна за товење 

животни; цвеќе (венци од природно цвеќе); 

цвеќе, природно; цвеќе, сушено, за 

украсување; цикорија [салата]; цитруси [јужни 

овошја]; шеќерна трска; шишарки; шишарки 

од хмел; школки и ракови, живи; школки, 

живи; артичока, свежа; харинга, жива; лосос, 

жив; сардини, живи; туна, жива; лук, свеж  

кл. 32  аперитиви, безалкохолни; бадеми 

(млеко од бадеми) [пијалак]; бадемов пијалак; 

безалкохолни овошни екстракти; 

безалкохолни овошни пијалаци; 

безалкохолни пијалаци; безалкохолни 

пијалаци на база на мед; вода (минерална 

вода); вода на литиум оксид; води за маса; 

води за пиење [пијалаци]; газирана вода; 

газирана вода (средства за правење газирана 

вода); екстракти за правење пијалаци; 

изотонични пијалаци; квас [безалкохолни 

пијалаци]; кикиритки (млеко со кикиритки) 

[безалкохолен пијалак]; коктели, 

безалкохолни; ликери (средства за правење 

ликери); лимонади; минерална вода; 

минерална вода (средства за правење 

минерална вода); минерална вода [пијалаци]; 

млеко од бадеми [пијалак]; млеко со 

кикиритки [безалкохолен пијалак]; овошни 

екстракти (безалкохолни овошни екстракти); 

овошни пијалаци (безалкохолни овошни 

пијалаци); овошни сирупи, безалкохолни; 

овошни сокови; освежителен пијалак од 

корен на сапарина [безалкохолен пијалак]; 

пастили за пенливи пијалаци; пиво; пиво од 

ѓумбир; пиво од слад; пенливи пијалаци 

(пастили за пенливи пијалаци); пенливи 

пијалаци (прашок за пенливи пијалаци); 

пијалаци (безалкохолни пијалаци); пијалаци 

(безалкохолни пијалаци) со мед; пијалаци 

(средства за правење пијалаци); пијалаци на 

база на мед (безалкохолни пијалаци на база 
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на мед); пијалаци од сурутка; прашок за 

пенливи пијалаци; сируп за лимонади; сируп 

за пијалаци; сирупи (овошни сирупи), 

безалкохолни; сода вода; сок од домати 

[пијалаци]; сок од зеленчук [пијалаци]; сок од 

јаболка, безалкохолен; сокови (овошни 

сокови); сурутка (пијалаци од сурутка); хмел 

(екстракти од хмел) за правење пиво; шира; 

шира од пиво; шира од слад; шира, 

непревриена, шербет [пијалаци], пијалаци од 

соја, освен замена за млеко  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување; бироа за 

сместување [хотели, пансиони]; бифеа; 

градежни објекти (изнајмување преносни 

градежни објекти)*; детски јасли; домови 

(старечки домови); животни (пансиони за 

животни); изнајмување за времено 

сместување; изнајмување преносни градежни 

објекти*; изнајмување простории за 

состаноци; изнајмување столови, маси, 

чаршави и стакларија; изнајмување шатори; 

изнајмување на апарати за готвење; 

изнајмување автомати за вода за пиење; 

изнајмување уреди за осветлување; 

изработка на скулптури од храна; кампови за 

летување (услуги на камповите за летување); 

кампување (обезбедување објекти за 

кампување); кантини; кафетерии [експрес 

ресторани]; летувалишта; мотели; 

обезбедување објекти за кампување; 

пансиони; пансиони за сместување животни; 

привремено сместување (резервирање за 

привремено сместување); резервирање за 

привремено сместување; резервирање 

пансиони; резервирање хотели; ресторани; 

ресторани со самопослужување; 

самопослужување (ресторани со 

самопослужување); служење храна и 

пијалаци; сместување (изнајмување за 

времено сместување); снек-барови; старечки 

домови; услуги во барови; услуги на 

камповите за летување; хотели  

 

(111)  24126  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2015/610 (220)  10/06/2015 

(181)  10/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Nestle Skin Health S.A. 

Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, CH 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички препарати за нега на 

кожата, косата и ноктите  

кл. 5  фармацевтски производи за 

дерматолошка употреба; фармацевтски 

препарати за нега на кожата, косата и 

ноктите; храна и диететски супстанции за 

медицинска и клиничка употреба; хранливи и 

диететски суплементи за медицинска 

употреба; витамински препарати, минерални 

препарати  

кл. 10  хирушки апарати и инструменти од 

областа на нега на кожата и третмани на 

кожата; медисински апарати и инструменти 

од областа на нега на кожата и третмани на 

кожата  

 

(111)  24244  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/611 (220)  11/06/2015 

(181)  11/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

ул. Качанички пат 158, 1000, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(591)  сина, бела, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи за нега на 

бебиња  

кл. 16  влажни шамичиња за нега на бебиња, 

пелени за бебиња  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со козметички производи за нега на бебиња, 

влажни шамичиња за нега на бебиња, пелени 

за бебиња  

 

(111)  24245  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/612 (220)  11/06/2015 

(181)  11/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

ул. Качанички пат 158, 1000, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, сива, розева, лилакова, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за хигиена на домот, прашаци 

за перење, омекнувачи, препарати за 

чистење, абразивни средства и ткаенини  

кл. 21  сунѓери и крпи за употреба во 

домаќинствата  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со средства за хигиена на домот, прашаци за 

перење, омекнувачи, препарати за чистење, 

абразивни средства и ткаенини, сунѓери и 

крпи за употреба во домаќинствата  

 

(111)  24128  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2015/613 (220)  11/06/2015 

(181)  11/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Челичен лим и гранулат ЖЕЛЕЗНИК 

АД Сопотница Демир Хисар 

7244 Сопотница, Демир Хисар, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, црвена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  легури од обичен метал, топки од 

челик, челик во сурова форма или 

полуобработен, лиено железо, во сурова 

форма или полуобработено, лиен челик, 

метални прстени, обрачи од челик, завртки 

од метал, нитни од метал, легури од челик, 

градби од челик, челични листови, челични 

ленти, цевки од челик, челични шипки, 

титаниум  

кл. 7  куглести лежишта, лежишта (топчести 

прстени за лежишта), лежишта за преносни 

оски, лежишта (делови од машини), оски, 

осовини (делови од машини), делови за 

клипови, запчести механизми за машини  

кл. 35  канцелариски работи, продажба на 

големо и продажба на мало на: легури од 
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обичен метал, топки од челик, челик во 

сурова форма или полуобработен, лиено 

железо, во сурова форма или 

полуобработено, лиен челик, метални 

прстени, обрачи од челик, завртки од метал, 

нитни од метал, легури од челик, градби од 

челик, челични листови, челични ленти, 

цевки од челик, челични шипки, титаниум, 

куглести лежишта, лежишта (топчести 

прстени за лежишта), лежишта за преносни 

оски, лежишта(делови од машини), оски, 

осовини (делови од машини), делови за 

клипови, запчести механизми за машини  

 

(111)  24238  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/615 (220)  12/06/2015 

(181)  12/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Љубиша Златевски 

ул. Фазанерија 2, бр. 96, Гостивар, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби  

 

(111)  24239  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/616 (220)  12/06/2015 

(181)  12/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Љубиша Златевски 

ул. Фазанерија 2, бр. 96, Гостивар, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби  

 

(111)  24240  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/617 (220)  12/06/2015 

(181)  12/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Љубиша Златевски 

ул. Фазанерија 2, бр. 96, Гостивар, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  зелена, сина, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби  

 

(111)  24241  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/618 (220)  12/06/2015 

(181)  12/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Љубиша Златевски 

ул. Фазанерија 2, бр. 96, Гостивар, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  портокалова, кафена, сина, црвена, 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби  

 

(111)  24242  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/619 (220)  12/06/2015 

(181)  12/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Љубиша Златевски 
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ул. Фазанерија 2, бр. 96, Гостивар, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби  

 

(111)  24127  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2015/620 (220)  11/06/2015 

(181)  11/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ЛАРС ДООЕЛ 

ул. „Гоце Делчев“ бр. 34, Штип, MK 

(540)  

 

(591)  кафена (светло и темно кафена и 

нијанси на кафена боја, црвена (светло и 

темно црвена и нијанси на црвена боја), 

нијанси на зелена и виолетова боја 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  ајвар  

 

(111)  24291  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/621 (220)  15/06/2015 

(181)  15/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Забазноска Тамара 

ул. Наум Наумовски Борче бр. 80, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  привремено сместување, резервирање 

сместувања, резервирање пансиони, 

пансиони и интернати, хотели, служење 

храна и пијалаци, изнајмување за времено 

сместување  

 

(111)  24399  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/624 (220)  16/06/2015 

(181)  16/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

A.S. 

inkilap Mah.Akcakoca sk.No:10, Umraniye, 

Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

Sinegra 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  24189  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2015/633 (220)  17/06/2015 

(181)  17/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  THE GILLETTE COMPANY LLC 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

BLUE SIMPLE 3 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 8  бричеви и жилети; диспензери, касети, 

држачи, и кертриџи, сите специјални 

дизајнирани за и што содржат жилети, 

делови и опрема за сите горенаведени 

производи  

 

(111)  24292  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/634 (220)  17/06/2015 

(181)  17/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за угостителство и услуги 

РУСС ГРОУП ЛТД ДООЕЛ Скопје 

ул. 1 бр. 1/1-1 Матка, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  управување со хотели  

кл. 43  хотели и ресторани  

 

(111)  24293  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/637 (220)  18/06/2015 

(181)  18/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ZTE CORPORATION 

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech 

Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, 

CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

ZTE BLADE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  паметни телефони; апарати за надзор, 

електрични; слајд проектори; компјутерски 

софтверски апликации кои може да се 

симнуваат; батерии, електрични; пренослива 

електрична струја (батерии за полнење); 

чипови [интегрални кола]; апарати за интерна 

комуникација; мобилни телефони  

 

(111)  24294  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/638 (220)  18/06/2015 

(181)  18/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Turlen Holding SA 

c/o Sipo S.A., Chemin du Chateau 26A, 2805 

Soyhieres, CH 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

РИШАР МИЛЛ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали или 

обложени со нив што не се опфаќа со другите 

класи; накит, манжетни; скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти  

кл. 16  печатен материјал; фотографии; 

канцелариски реквизити; инструменти за 

пишување и медиумско пишување (вклучено 

во оваа класа), пенкала; весници, списанија и 

книги; материјал за обука и настава (освен 

апарати); дневници  

кл. 18  кожа и имитации на кожа; производи 

направени од овие материјали, што се 

вклучени во оваа класа; торби за патување, 

држачи за документи, паричници, портмонеа, 

сите видови на акт-чанти, рачни торби, 

сетови за тоалетен прибор, футроли за 
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клучеви; големи куфери (багаж) и куфери; 

чадори, чадори за сонце и сарачки производи  

 

(111)  24295  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/639 (220)  18/06/2015 

(181)  18/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

A.S. 

inkilap Mah.Akcakoca sk.No:10, Umraniye, 

Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

TIYOZID 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  24129  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2015/644 (220)  19/06/2015 

(181)  19/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Apple Inc. 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  производи за пушачите; тутун; 

пепелници; кибрити; запалки за пушачи; 

електронски цигари  

 

(111)  24130  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2015/645 (220)  19/06/2015 

(181)  19/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Apple Inc. 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

APPLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  производи за пушачите; тутун; 

пепелници; кибрити; запалки за пушачи; 

електронски цигари  

 

(111)  24336  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/646 (220)  19/06/2015 

(181)  19/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(300)  013593132  19/12/2014  EM 

(732)  ASOS Plc 

Second Floor, Greater London House, 

Hampstead Road, NW1 7FB, London, GB 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

ASOS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образование; обезбедување на обука; 

забава; културни активности; академии 

[образование]; организирање и одржување на 
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концерти; организирање на семинари и 

конференции; организирање и одржување на 

работилници [обука]; организирање на 

натпревари за убавина; информации за 

образование; консултантски услуги во врска 

со објавување на списанија; електронско 

објавување од десктоп; услуги од забавувач; 

информации за забава; филмска продукција, 

освен рекламирање филмови; услуги на игри 

обезбедени онлајн од компјутерска мрежа; 

инструкции во врска со убавината и модата 

кои содржат упатства, идеи, совети и 

согледувања поврзани со стил, мода, 

убавина и козметика; новинските извештаи; 

ноќни клубови; оперативни онлајн 

електронски објави (публикации); 

организирање на натпревари; организирање 

на модни ревии; организација на забави, 

фестивали и забавни манифестации; 

фотографија; фотографско известување и 

фотографско новинарство; презентација на 

настапи во живо; производство на радио и 

телевизиски програми; обезбедување на 

онлајн електронски изданија, а не со можност 

за превземање; обезбедување на објекти за 

рекреација; објавување на книги; објавување 

на електронски книги и списанија на интернет 

(онлајн); услуги за објавување во врска со 

електронските списанија; објавување на веб 

списанија; издавање на книги, текстови, 

весници, списанија и други печатени 

материјали; онлајн библиотечни услуги, 

имено, обезбедување на електронските 

библиотечни услуги кои содржат весници, 

списанија, фотографии и слики преку онлајн 

компјутерска мрежа; библиотечни услуги во 

врска со податоците кои се чуваат и 

пристапуваат со помош на електронски 

средства; обезбедување на онлајн блогови; 

објавување на текстови, освен текстови за 

публицитет; радио забава; објавување, 

уредување и продукција на аудио-визуелни 

програми; услуги за објавување на книги, 

списанија и весници; информации за 

рекреација; обезбедување на информации за 

вести; услуги на телевизиска продукција, 

телевизиски програмски сервиси (услуги на 

телевизиски програми); услуги на 

телевизиска продукција и телевизиски 

програми обезбедени преку стриминг на 

интернет, услуги на клубови за забава; услуги 

на дискотеки; презентација на настапи во 

живо; образовни услуги во врска со модата; 

обезбедување на обука во областа на 

модата; услуги на модни агенции; 

обезбедување на модели; учење, настава и 

обука за модели; обезбедување на студија за 

модели; услуги за производство и 

дистрибуција во областа на звучните и / или 

визуелните снимки и забава; услуги за 

објавување на музика; менаџмент за 

изведувачот (уметникот); услуги на студио за 

снимање; менаџмент за изведувачот 

(уметникот); електронски игри обезбедени 

преку интернет (а не со можност за 

превземање); прикажување на 

кинематографски филмови и видеа; 

производство и прикажување на филмови, 

аудио и видео снимки преку компјутерски 

мрежи, интернет, безжични комуникациски 

мрежи, DSL, кабелските мрежи, дигитално 

превземање, дигитален стриминг, видео-по-

нарачка (video-on-demand), непосредно-

видео-по-нарачка (near-video-on-demand), ТВ, 

сателитска, подкасти, водкасти, телефон, 

мобилен телефон, електронски пренос на 

податоци или радио; он-лајн содржини преку 

компјутерски мрежи, интернет, безжични 

комуникациски мрежи, DSL, кабелски мрежи, 

дигитално превземање, дигитален стриминг, 

видео-по-нарачка (video-on-demand), 

непосредно- видео-по-нарачка (near-video-on-

demand), ТВ, сателитска, подкасти, водкасти, 

телефон, мобилен телефон, електронски 

пренос на податоци или радио; производство 

на подкаст и водкасти; онлајн дистрибуција и 
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испорака на филмови по барање, 

телевизиски програми и други видео 

содржини преку јавни и приватни 

компјутерски мрежи; резервација на забава; 

организацијата на натпревари, конкурс, 

награди и културни манифестации; 

одржување на церемонии за доделување на 

награди; информации, советодавни и 

консултантски услуги во врска со 

горенаведеното; но сите од горенаведените 

услуги со исклучок на услуги во врска со 

велосипедизмот и специјалист 

велосипедистичка облека  

 

(111)  24164  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2015/647 (220)  19/06/2015 

(181)  19/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ЈУБА ДОО Скопје 

ул. 808, бр. 16, 1000, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  шпедиција, шпедитерски услуги и 

транспортирање  

 

(111)  24345  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/649 (220)  23/06/2015 

(181)  23/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за фармацевтско хемиски 

производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

АЛЕРЗИН 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  24346  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/650 (220)  23/06/2015 

(181)  23/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за фармацевтско хемиски 

производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

ПУЛМОЛИН 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  24134  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2015/651 (220)  23/06/2015 

(181)  23/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Amgen Inc. (Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 
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(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  24347  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/653 (220)  24/06/2015 

(181)  24/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, темно и светло зелена, црвена и 

светло кафеава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  афионово семе  

 

(111)  24348  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/654 (220)  24/06/2015 

(181)  24/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  кафеава, светло и темно зелена, бела, 

црвена, портокалова, црна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  зачин за печено месо  

 

(111)  24349  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/655 (220)  24/06/2015 

(181)  24/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  светло и темна зелена, бела, црвена, 

портокалова, црна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  зачин  
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(111)  24350  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/656 (220)  24/06/2015 

(181)  24/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  светло и темна зелена, бела, црвена, 

портокалова, црна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  зачин пикантен  

 

(111)  24351  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/657 (220)  24/06/2015 

(181)  24/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  светло и темна зелена, бела, црвена, 

портокалова, црна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  зачин за скара  

 

(111)  24352  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/658 (220)  24/06/2015 

(181)  24/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сива, светло и темно зелена, бела, 

црвена, портокалова, црна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  зачин за риба  

 

(111)  24182  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2015/659 (220)  24/06/2015 

(181)  24/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  КЕКО МОТОРС дооел 

ул. Тодор Чангов 83А, Скопје, MK 

(740)  Ивана Николовска 

ул. Тодор Чангов 83А, Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива 

(вклучително и течни горива за мотори) и 

материи за осветлување; свеќи и фитили за 

осветлување  

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени возила); 

машински елементи за спојување и пренос 

(освен за копнени возила); земјоделски 

направи (кои не се рачни); инкубатори за 

јајца  

кл. 8  рачни алати и направи; прибор за 

јадење; ладно оружје; жилети  

кл. 17  гума, гутаперка, растителна смола, 

азбест, лискун и производите од овие 

материјали што не се вклучени во другите 

класи; пресувани пластични материјали кои 

се користат во производството; материјали за 

обвивање, за заптисување и за изолација; 

неметални еластични цевки  

 

(111)  24183  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2015/660 (220)  24/06/2015 

(181)  24/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  КЕКО МОТОРС дооел 

ул. Тодор Чангов 83А, Скопје, MK 

(740)  Ивана Николовска 

ул. Тодор Чангов 83А, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива 

(вклучително и течни горива за мотори) и 

материи за осветлување; свеќи и фитили за 

осветлување  

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени возила); 

машински елементи за спојување и пренос 

(освен за копнени возила); земјоделски 

направи (кои не се рачни); инкубатори за 

јајца  

кл. 8  рачни алати и направи; прибор за 

јадење; ладно оружје; жилети  

кл. 17  гума, гутаперка, растителна смола, 

азбест, лискун и производите од овие 

материјали што не се вклучени во другите 

класи; пресувани пластични материјали кои 

се користат во производството; материјали за 

обвивање, за заптисување и за изолација; 

неметални еластични цевки  

 

(111)  24141  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2015/661 (220)  25/06/2015 

(181)  25/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство и услуги 

на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ 

ул. Аргир Маринчев бр. 3, 6000, Охрид, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, портокалова, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, етерични масла, козметички 

производи, лосиони за коса, препарати за 

нега на забите, козметички производи, 

медицински сапун, маски (убавина), млеко 
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(млеко за чистење) за тоалетна употреба, 

потење на стапала (сапуни за потења на 

стапала), масти за козметичка употреба, 

масла за козметичка употреба, производи за 

заштита на кожа, козметички лосиони, 

тоалетни производи, сапуни за бричење, 

восок (восок за мустаќи), нега на кожата 

(козметички производи за нега на кожата), 

креми за кожни производи, производи за 

депилација, маски (убавина), белење на 

кожа, креми за заштита од сонце, крема за 

самопотемнување, производи и препарати за 

послесончање во облик на креми, млека, 

серуми, лосиони, гелови, спрејови и масла  

кл. 5  фармацевтски; диететски супстанции 

што се користат во медицината, балзами за 

медицинска употреба, медицински масти 

против изгореници од сонце, матичен млеч 

како диететски додаток, квасец како дитетски 

додаток, ленено семе како диететски 

додаток, прополис за фармацефтска 

употреба, прополис како диететски додаток, 

полен како диететски додаток, ензими како 

диететски додаток, препарати за третман на 

акни, производи за дерматолошка нега на 

кожата, медикаментозни, 

производи,препарати, апликации и третмани 

за лекување на состојби на кожата, 

производи, препарати, апликации и третмани 

за микродермоабразија, медикаментозни 

креми, серуми, млека, лосиони, спрејови, 

гелови, масла, витамински препарати, 

хербални лекови, хомеопатски лекови, 

минерални додатоци на храна, диететска 

храна и пијалоци, хранливи додатоци  

кл. 44  медицински услуги; нега на убавината 

на луѓето; дерматолошки услуги, вкпучувајки 

апликации и третмани за лекување на 

состојби на кожата, електролиза, 

обезбедување на информации, 

консултантски и советодавни услуги во врска 

со горенаведеното  

 

(111)  24152  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2015/662 (220)  25/06/2015 

(181)  25/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство и услуги 

на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ 

ул. Аргир Маринчев бр. 3, 6000, Охрид, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

Dr. Bacheff 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, етерични масла, козметички 

производи, лосиони за коса, препарати за 

нега на забите, козметички производи, 

медицински сапун, маски (убавина), млеко 

(млеко за чистење) за тоалетна употреба, 

потење на стапала (сапуни за потење на 

стапала), масти за козметичка употреба, 

масла за козметичка употреба, производи за 

заштита на кожа, козметички лосиони, 

тоалетни производи, сапуни за бричење, 

восок (восск за мустаќи), нега на кожата 

(козметички произаоди за нега на кожата), 

креми за кожни производи, производи за 

депилација, маски (убавина), белење на 

кожа, креми за заштита од сонце, крема за 

самопотемнување, производи и препарати за 

после сончање во облик на креми, млека, 

серуми, лосиони, гелови, спрејови и масла  

кл. 5  фармацевтски; диететски супстанции 

што се користат во медицината, балзами за 

медицинска употреба, медицински масти 

против изгореници од сонце, матичен млеч 

како диететски додаток, квасец како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, прополис за 

фармацевтска употреба, прополис како 

диететски додаток, полен како диететски 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    447 | С т р а н а  

 

30 Април 2017 Гласник Бр. 2/2017  

додаток, ензими како диететски додаток, 

препарати за третман на акни, производи за 

дерматолошка нега на кожата, 

медикаментозни производи, препарати, 

апликации и третмани за лекување на 

состојби на кожата, производи, препарати, 

апликации и третмани за 

микродермоабразија, медикаментозни креми, 

серуми, млека, лосиони, спрејови, гелови, 

масла, витамински препарати, хербални 

лекови, хомеопатски лекови, минерални 

додатоци на храна, диететска храна и 

пијалоци, хранливи додатоци  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

увоз и извоз и продажба на големо и мало со 

: сапуни, етерични масла, козметички 

производи, лосиони за коса, препарати за 

нега на забите, козметички производи, 

медицински сапун, маски (убавина), млеко 

(млеко за чистење) за тоалетна употреба, 

потење на стапала (сапуни за потења на 

стапала), масти за козметичка употреба, 

масла за козметичка употреба, производи за 

заштита на кожа, козметички лосиони, 

тоалетни производи, сапуни за бричење, 

восок (восок за мустаќи), нега на кожата 

(козметички производи за нега на кожата), 

креми за кожни производи, производи за 

депилација, маски (убавина), белење на 

кожа, креми за заштита од сонце, крема за 

самопотемнување, производи и препарати за 

послесончање во облик на креми, млека, 

серуми, лосиони, гелови, спрејови и масла, 

фармацевтски; диететски супстанции што се 

користат во медицината, балзами за 

медицинска употреба, медицински масти 

против изгореници од сонце, матичен млеч 

како диететски додаток, квасец како дитетски 

додаток, ленено семе како диететски 

додаток, прополис за фармацевтска 

употреба, прополис како диететски додаток, 

полен како диететски додаток, ензими како 

диететски додаток, препарати за третман на 

акни, производи за дерматолошка нега на 

кожата, медикаментозни производи, 

препарати, апликации и третмани за 

лекување на состојби на кожата, производи, 

препарати, апликации и третмани за 

микродермоабрзија, медикаментозни креми, 

серуми, млека, лосиони, спрејови, гелови, 

масла, витамински препарати, хербални 

лекови, хомеопатски лекови, минерални 

додатоци на храна, диететска храна и 

пијалоци, хранливи додатоци  

кл. 44  медицински услуги; нега на убавината 

на луѓето; дерматолошки услуги, вклучувајки 

апликации и третмани за лекување на 

состојби на кожата, електролиза, 

обезбедување на информации, 

консултантски и советодавни услуги во врска 

со горенаведеното  

 

(111)  24369  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/663 (220)  25/06/2015 

(181)  25/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ASOS Plc 

Second Floor, Greater London House, 

Hampstead Road, NW1 7FB, London, GB 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

ASOS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белеeње и други материи 

за перење; чистење, полирање, триење и 

абразивни препарати; сапуни, парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на заби; 

лепила за козметички цели; парфимирана 

вода; тоалетна вода; колонска вода; мириси и 

мирисни производи за лична употреба; масла 
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за масажа; козметички препарати за нега на 

кожата; мелеми за кожа; козметика за нега на 

кожата; препарати за нега на кожата; 

средства против црвенила за козметички 

цели; препарати за капење и туширање; гел 

за туширање; гелови за капење и пенливи 

купки; миризливи лосиони за тело, креми и 

путери за тело; миризлива хидратантна 

крема за тело; хидратанти креми; лосиони за 

тело, креми и путери за тело; бебешки 

лосион; бебешко масло; креми и гелови за 

третман на стрии; хидратантни креми; 

миризлив сапун за кожа; масло за тело; 

лосиони за чистење шминка за лице, усна и 

образа; пудра за лице; светки за лице; светки 

за козметички цели; кармин, сјај за усни, 

немедицински мелем за усни, моливи за 

усни; парфимирани светкави стикови; ленти 

за депилација; сенки за очи, моливи за очи, 

маскара, шминка за очи, тушеви за очи, четки 

за туш за очи, креми за очи, гелови за очи, 

сјај за очи, мелеми за очи; бои за веѓи; 

козметика за веѓи; моливи за веѓи; вештачки 

веѓи; вештачки трепки; осветлувачи; маски; 

препарати за чистење; тоници; прочистувачи; 

ексфолиатори; пудра за шминка; руменило; 

камени пудри; отстранувачи на шминка; 

миризливи кесички; мириси за соба; 

препарати за нега на убавина; производи за 

нега на убавина; креми за убавина; тоници за 

убавина за употреба на тело; тоници за 

убавина за употреба на лице; сетови за 

шминка, не медицински препарати за 

убавина; не медицински производи за 

убавина за нега на кожа; производи за лична 

употреба за нега на кожа, имено за 

хидратација на лице, очи и усни; креми за 

лице и тело; лосиони и серуми; третмани 

против стареење; пудри за лице; производи 

за нега на коса, шампон, балсами за коса, 

пена за коса, креми за обликување на коса, 

гел за коса и спреј за коса; суви шампони; 

средство за миење тело и коса; препарати за 

миење на уста; препарати за нега на нокти, 

лак за нокти, зајакнувачи на нокти и 

отстарнувачи на лак за нокти; вештачки 

нокти; крем за бричење, гел за бричење, 

прибор за бричење, прпеарати за после 

бричење, лосиони за после бричење; боја за 

чевли; препарати за депилација; дезодоранс 

за лична употреба; антиперспиранти; 

потпури; препарати за нега на нокти; лак за 

нокти и отстрнувач на лак за нокт; препарати 

за потемнување на кожа; заштита од сонце; 

масла за заштита од сонце, лосиони, креми и 

гелови; масла за после сончање, лосиони, 

креми и гелови; козметички препарати за 

потемнување; препарати за вештачко 

потемнување; лосиони за сончање, гелови за 

сончање, масла за сончање; талк пудра; 

терпени [есенцијални масла]; марамици 

натопени со козметички лосиони; тоалетна 

вода; прибор за лична хигиена; трансфери 

(декоративен) за козметички цели; препарати 

отстранувачи на лак за нокти; препарати; 

препарати за миење, за коса и за нега на 

кожа (не медицински); козметички производи 

за бебиња и доенчиња (не медицински); 

паста за заби и гел за заби; креми, гелови и 

пасти за белеење; за белеење на заби 

препарати; вазелин (за козметички цели); 

марамчиња и крпи натопени со лосиони за 

чистење и / или козметички лосиони; 

натопени марамчиња и крпи за хигиенски 

цели (за лична употреба); памучни стапчиња; 

вата; медицински сапуни; медицински 

шампон; медицински кондиционери за коса; 

бебешки влажни марамчиња; козметички 

фарби; ниту еден од горенаведените 

производи не се однесува на велосипедизам 

и специјализирани додатоци и опрема за 

велосипедизам  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски, оптички, 

тежински, мерење, сигнализирање, проверка 

(контрола), апарати и инструменти за 
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спасување и обучување, апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола на 

електрична енергија; апарати за снимање, 

пренос или репродукција на звук или слики; 

магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање; компакт-дискови, ДВД и друга 

медиа за дигитален запис, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка на 

податоци, компјутери; компјутерски софтвер, 

апарати за гаснење пожар; часовници [уреди 

за мерење на време]; временски часовници 

[уреди за мерење на време]; електронски 

публикации; публикации кои што можат да 

бидат превземени; апликации за паметни 

телефони и таблети; паметни очила; паметни 

слушалки; синџири за очила за гледање и за 

очила за сонце; клип-очила за сонце; рамки 

за очила и очила за сонце; врвки за очила за 

сонце; мерни инструменти за време, очила за 

сонце; очила за сонце; очила за гледање; 

наочари; кутии за чување на очила, синџири и 

рамки за стакла; маска за очи; леќи; 

електрични апарати за стилизирање на коса; 

електрични пегли за виткање на коса; 

електрични преси за исправување на коса; 

електрични апарати за подвиткување, 

исправање, стајлинг на коса; компјутерски 

софтвер со можност за преземање; 

компјутерски софтвер за собирање, 

уредување, организирање, менување, 

пренесување, чување и размена на податоци 

и информации; компјутерски софтвер кој 

овозможува испраќање, преземање, да има 

пристапување, споделување, прикажување, 

означување, блогирање, пренос, поврзување, 

споделување или на друг начин 

обезбедување на електронски медиум или 

информациja преку компјутерски и 

комуникациски мрежи; компјутерски софтвер 

за репродукција, обработка и пренос на 

аудио, видео и мултимедијални содржинa; 

компјутерски софтвер за контрола на 

работење на аудио и видео опрема и за 

гледање, пребарување и / или да пушта 

аудио, видео, телевизија, филмови, 

фотографии и други дигитални слики и другa 

мултимедијалнa содржинa; софтвер за 

комуникација; софтвер за апликација; 

софтверски апликации; интерактивeн 

компјутерски софтвер; електронска пошта и 

софтвер за пораки; компјутерски периферни 

уреди; дигитални апарати и инструменти; 

дигитални електронски уреди за 

евидентирање, организирање, пренесување, 

примање, управување, играње и 

разгледување, текст, податоци, слика, аудио 

и видео фајлови; компјутерски програми за 

пристапување, пребарување и барање на 

онлајн дата бази и интернет; електронски 

публикации (преземање); мобилни дигитални 

електронски уреди за испраќање и примање 

на телефонски повици, СМС и MMС пораки, 

инстант пораки, факсови, електронска пошта, 

и друг дигитален податок; рачни дигитални 

електронски уреди за испраќање и примање 

на телефонски повици, СМС и MMС пораки, 

инстант пораки, факсови, електронска пошта, 

и други дигитални податоци; мобилни 

телекомуникациски уреди; преземање на 

електронски публикации (преземање); 

комуникациски апарати и слични на нив; 

футроли за мобилни телефони; држачи на 

мобилни телефони; слушалки; софтвер за 

апликација; ДВД-а; ЦД-а; MP3 плеери; 

апарати; магнети; сателитски апарати; 

телевизиски апарати; видео апарати; делови 

и опрема за сите горенаведените производи; 

ниту еден од споменатите стоки не се 

однесуваат на велосипедизам и 

специјалзирани додатоци и опрема за 

велосипедизам  

кл. 14  благородни метали и нивните легури и 
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производи со благородни метали или 

обложени со нив што не се вклучени во 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

хрологиски и хронометриски инструменти; 

ремчиња за часовници; гривни за рачни 

часовници; кутии прилагодени за чување 

часовници; кутии за часовници; кутии од 

скапоцени камења за чување часовници; 

синџирчиња за часовници; хронографи [рачни 

часовници]; тастатура за часовници; 

часовници за посебни прилики; електронски 

часовници; изглед на бројчаник за часовници; 

стрелки за часовници; накит часовници; 

механички часовници; привезок часовници; 

џебни часовници; рекламни кутии за 

часовници; рекламни футроли за часовници; 

кварцни часовници; ремчиња за часовници; 

часовници со вградена функција за меморија; 

часовници со инкорпорирана 

телекомуникациска функција; часовници 

изработени од злато; часовници направени 

од позлата; часовници изработени од 

благородни метали; часовници направени од 

дубле; часовници кои предаваат податоци на 

паметни телефони; женски часовници; 

ремчиња за рачни часовници; рачни 

часовници; рачни часовници; следачи на 

активност; мемориски часовници; GPS 

часовници; калкулатор часовници; паметни 

алки; паметен накит; производи на накит 

обложени со благородни метали; производи 

на накит изработен од синџир јаже; 

производи на накит изработени од легури од 

благородни метали; производи на накит 

изработени од благородни метали; 

производи на накит со скапоцени камења; 

производи на накит со украсни камења, кутии 

прилагодени за чување на делови на накит; 

синџири; привезоци; бижутерија; крстови 

[накит]; моден накит; златен накит; алки за 

идентификација; накит од слонова коска; 

накит со предмети од скапоцени камења; 

накит со предмети од скапоцени метали; 

кутии за часовници; накит синџир од 

благородни метали за брезлетна за нога; 

накит алки; нараквици; накит кој содржи 

дијаманти; накит кој содржи бисери; накит 

изработен од кристал; накит направен од 

стакло; накит изработен од пластика; накит 

изработен од жолт килибар; украсен накит; 

накит камења; накит часовници; привезоци за 

клуч како накит [ситни орнаменти или џебни 

часовници]; брошеви за ревери [накит]; 

привезоци [накит]; медалјони [накит]; украсни 

музички кутии; бисери [накит]; привезоци 

[накит]; калаисан накит; сребрен накит; накит 

за жени од ситни орнаменти [накит]; 

скапоцени метали и нивните легури; накит; 

имитација на накит; скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти; 

копчиња за кошули; прстени; нараквици; 

ланчиња; обетки; брошеви; кутии за накит; 

кутии за рачни часовници; кутии за 

часовници; беџови од благородни метали; 

часовници; фигурини [статуетки] за аларм 

часовници од благородни метали; привезоци 

за клучеви; медали; скапоцени камења; полу-

скапоцени камења; украсни игли за шешир; 

украси за капа изработени од скапоцени 

метали; игли за вратоврски; штипки за 

вратоврска; ремчиња за часовник; кутии за 

накит; делови и опрема за сите горенаведени 

производи; ниту еден од споменатите 

производи не се однесуваат на 

велосипедизам и специјалините додатоци и 

опрема за велосипедизам  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи 

направени од овие материјали што не се 

вклучени во други класи; животинска кожа, 

делови од кожа; торби и куфери за патување; 

чадори и чадори за сонце; стапови за одење; 

багаж, торби, паричници и други 

пренесувачи; торби за облека; торби за на 

училиште; торби за чадори; чанти направени 

од вештачка кожа; чанти изработени од кожа; 

торби за на плажа; торби за на колан и торби 
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за околу половина; платнени торби; торби за 

книги; бостон торби; барел торби; торби за 

една употреба; торби со широки рачки; 

козметички торби; цилиндрична торба за 

патување; актовки за документи; багаж торби; 

кожени торби; несесери; несесер за 

патување; празни несесери за бричење; 

торби за преку рамо; прашка торби; мали 

торби за мажи; куфер торби; куфери; плетени 

торби за шопинг; несесери за тоалетен 

прибор; платнени торби; патни торби од кожа; 

ковчези [багаж]; платнени торби; елегантни 

чанти; паричници за картички; паричници за 

клучеви; џебни паричници; паричници за 

ставање на ремени; чанта паричник; 

паричници за монети; козметички торби; 

вечерни елегантни чанти; чанти за околу 

зглоб; пилот актовки за патување; колички; 

ранци; бизнис торби; организатори; кеси за 

перење; за купување; куфери за патување; 

багаж; холдал патни торби; портмоне; 

колички; тоалет торби; торби; ранци; скитам 

торби; секојдневни торби; чанти; кожни 

куфери; музички кутии; актовка; козметички 

куфери; носачи на костуми, за кошули и за 

фустани; кутии за вратоврски; футроли и 

држачи за кредитни картички; паричници; 

чанти; торби; кожени чанти; ранци; кутии за 

шапки; чанти; футроли за клучеви; кожни 

врвки; торби за шопинг на тркала; патнички 

куфери; козметички несесери; футроли за 

картички; облека за домашни миленици; 

облека за животните; ремени; маси за уста за 

животни, околувратници, водилки и маски; 

производи направени од вештачко крзно; 

ремени од кожа; белегзии направени од кожа; 

рекламни кутии направени од кожа; накит 

направен од кожа; ѓердани направени од 

кожа; кутии за накит направени од кожа; кутии 

за рачни часовници направени од кожа; кутии 

за часовници направени од кожа; значки 

направени од кожа; привезоци изработени од 

кожа; кутии за накит направени од кожа; 

рамки за очила и кутии за очила за сонце 

направени од кожа; прстени направени од 

кожа; обетки направени од кожа; делови и 

опрема за сите горенаведените производи; 

ниту еден од споменатите производи не се 

однесуваат на велосипедизам и специјалини 

додатоци и опрема за велосипедизам  

кл. 25  облека, обувки, капи, облека за мажи, 

облека за жени, облека за деца, шарени 

марами, облека за на плажа, чевли за на 

плажа, колани, колани за пари, детски 

лигавчиња (не на хартија), градник, подигање 

на дел од чизма, чизми, кожни чевли, чевли 

од велур, платнени обувки, градници, женски 

маички, капи, беретки, шалови, капи за 

туширање, капути, јаки, корсети, ремчиња, 

монтажни јаки, фустани, топлачи за уши, 

топлачи за нозе, уреди за обувки против 

лизгање, додатоци за обувки, потпори за пети 

за обувки, вештачки крзна, ракавици, 

наметки, полу-чизми, капи, хартиeни капи, 

стегачи за глава, потпетици, капи, чорапи, 

внатрешни влошки за обувки, јакни, дресови, 

плетен фустани, плетиво, чипкани чизми, 

бебешки комплет, облека од имитација на 

кожа, облека од кожа, хеланки, затоплувачи 

за нозе; готови облоги, монтила, маски за 

спиење, белезници, муф, вратоврски, палта, 

мантили, панталони, хартија, облека, парка, 

ританки, врвови на капа, пелерини, женски 

крзнени наметки, женскиот полот, џебови, 

џебови за облека, пелерини, пуловери, 

пижами, конфекција, бањарки, сандали, сари, 

наметки, марами, шалови, заштитиници за 

облека, преден дел на кошули, кошули, 

чевли, кошули со краток ракав, здолништа, 

папучи, топлинки, чорапи, влошки за обувки, 

жартери за машки долги чорапи,  чорапи, 

костуми, купачи, џемпери, маички, хулахопки, 

тоги, капи, ремени за панталони, панталони, 

бермуди за капење, турбани, долна облека, 

долна облека, униформи, горен дел на чевли, 

превези, машки елеци / елеци, пижами, боди, 
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блузи, ветровки, трегери, костими, костими за 

маскембал, наметки за облека, делови и 

опрема за сите горенаведените производи; 

ниту еден од споменатите производи не се 

однесуваат на велосипедизам и специјална 

облека за велосипедизам  

 

(111)  24370  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/664 (220)  25/06/2015 

(181)  25/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Diageo North America, Inc. 

801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 

06851, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

SMIRNOFF -I CE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(111)  24371  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/665 (220)  25/06/2015 

(181)  25/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Diageo North America, Inc. 

801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 

06851, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(111)  24181  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2015/680 (220)  29/06/2015 

(181)  29/06/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ГАЛАФАРМ дооел Скопје 

ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  светло зелена, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи  

кл. 5  фармацевтски производи, диететика, 

дезинфекциони средства  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со: козметички и фармацевтски производи  

 

(111)  23955  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/694 (220)  01/07/2015 

(181)  01/07/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско радиодифузно друштво 

КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје 

ул. Скупи бб, Скопје, MK 

(740)  Борко Бајалски, адвокат 

бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  плава, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; компјутерски 

софтвер, вклучително софтвер за 

преземање, складирање, репродукција и 

организација  на аудио, видео, слики и 

податоци; електронски публикации; 

електронски изданија што можат да се 

симнат од интернет; телевизиски апарати; 

филмови (апарати за едитирање 

кинематографски филмови)  

кл. 16  печатени работи; печатени 

публикации; весници; списанија; книги; 

катлози; тефтери; адресари; календари; 

фотографии; хартија, картон и производите 

од нив што не се опфатени со другите класи  

кл. 35  рекламирање; рекламирање на сите 

видови стоки и/или  услуги на радио, 

телевизија и/или интернет; услуги за 

рекламирање на други претпријатија на 

радио, телевизија и/или интернет; 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите; изнајмување рекламен простор; 

компјутерско рекламирање преку интернет; 

комуникациски медиуми (презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми)за 

малопродажба; објавување рекламни 

текстови; подготвување рекламни рубрики ; 

реклмен простор (изнајмување рекламен 

простор); рекламирање (огласување); 

телевизиско рекламирање; ширење на 

рекламни огласи; водење на работењети; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации; радиодифузно 

емитување; пренос на радио и телевизиски 

програми; емитување; доставување, прием и 

друго распространување на аудио, видео, 

неподвижни и подвижни слики, информации, 

текст и податоци; интернет страници, услуги 

за телетекст; пренесување преку сателит; 

услуги за информирање и новинарска 

агенција; снабдување и изнајмување на 

уреди за радио и телевизиско емитување; 

обезбедување на телекомуникациски канали 

за телевизиско купување (телешопинг); 

објавување на интернет; обезбедување на 

информативни и советодавни услуги 

поврзани со било која од горенаведените 

услуги  

кл. 41  образовни услуги; обуки; 

производство, презентација и дистрибуција 

на аудио, видео, неподвижни и подвижни 

слики и податоци; издавачки услуги; 

организирање, продукција и презентирање на 

емисии, натпревари, игри, коцерти, изложби и 

настани; продукција на радио и телевизиски 

програми; продукција на шоу програми 

титлување филмови; синхронизација; услуги 

на пишување сценарија; услуги на репортери, 

и стуфија за снимање; информативни и 

советодавни услуги поврзани со која било од 

горенаведените услуги  

 

(111)  23954  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/695 (220)  01/07/2015 

(181)  01/07/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско радиодифузно друштво 

КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје 

ул. Скупи бб, Скопје, MK 

(740)  Борко Бајалски, адвокат 

бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  плава, бела, црна 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; компјутерски 

софтвер, вклучително софтвер за 

преземање, складирање, репродукција и 

организација  на аудио, видео, слики и 

податоци; електронски публикации; 

електронски изданија што можат да се 

симнат од интернет; телевизиски апарати; 

филмови (апарати за едитирање 

кинематографски филмови)  

кл. 16  печатени работи; печатени 

публикации; весници; списанија; книги; 

катлози; тефтери; адресари; календари; 

фотографии; хартија, картон и производите 

од нив што не се опфатени со другите класи  

кл. 35  рекламирање; рекламирање на сите 

видови стоки и/или  услуги на радио, 

телевизија и/или интернет; услуги за 

рекламирање на други претпријатија на 

радио, телевизија и/или интернет; 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите; изнајмување рекламен простор; 

компјутерско рекламирање преку интернет; 

комуникациски медиуми (презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми)за 

малопродажба; објавување рекламни 

текстови; подготвување рекламни рубрики ; 

реклмен простор (изнајмување рекламен 

простор); рекламирање (огласување); 

телевизиско рекламирање; ширење на 

рекламни огласи; водење на работењети; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации; радиодифузно 

емитување; пренос на радио и телевизиски 

програми; емитување; доставување, прием и 

друго распространување на аудио, видео, 

неподвижни и подвижни слики, информации, 

текст и податоци; интернет страници, услуги 

за телетекст; пренесување преку сателит; 

услуги за информирање и новинарска 

агенција; снабдување и изнајмување на 

уреди за радио и телевизиско емитување; 

обезбедување на телекомуникациски канали 

за телевизиско купување (телешопинг); 

објавување на интернет; обезбедување на 

информативни и советодавни услуги 

поврзани со било која од горенаведените 

услуги  

кл. 41  образовни услуги; обуки; 

производство, презентација и дистрибуција 

на аудио, видео, неподвижни и подвижни 

слики и податоци; издавачки услуги; 

организирање, продукција и презентирање на 

емисии, натпревари, игри, коцерти, изложби и 

настани; продукција на радио и телевизиски 

програми; продукција на шоу програми 

титлување филмови; синхронизација; услуги 

на пишување сценарија; услуги на репортери, 

и стуфија за снимање; информативни и 

советодавни услуги поврзани со која било од 

горенаведените услуги  

 

(111)  23948  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/696 (220)  01/07/2015 

(181)  01/07/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско радиодифузно друштво 

КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје 

ул. Скупи бб, Скопје, MK 

(740)  Борко Бајалски, адвокат 

бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 9  апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; компјутерски 

софтвер, вклучително софтвер за 

преземање, складирање, репродукција и 

организација  на аудио, видео, слики и 

податоци; електронски публикации; 

електронски изданија што можат да се 

симнат од интернет; телевизиски апарати; 

филмови (апарати за едитирање 

кинематографски филмови)  

кл. 16  печатени работи; печатени 

публикации; весници; списанија; книги; 

катaлози; тефтери; адресари; календари; 

фотографии; хартија, картон и производите 

од нив што не се опфатени со другите класи  

кл. 35  рекламирање; рекламирање на сите 

видови стоки и/или  услуги на радио, 

телевизија и/или интернет; услуги за 

рекламирање на други претпријатија на 

радио, телевизија и/или интернет; 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите; изнајмување рекламен простор; 

компјутерско рекламирање преку интернет; 

комуникациски медиуми (презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми)за 

малопродажба; објавување рекламни 

текстови; подготвување рекламни рубрики ; 

реклaмен простор (изнајмување рекламен 

простор); рекламирање (огласување); 

телевизиско рекламирање; ширење на 

рекламни огласи; водење на работењети; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации; радиодифузно 

емитување; пренос на радио и телевизиски 

програми; емитување; доставување, прием и 

друго распространување на аудио, видео, 

неподвижни и подвижни слики, информации, 

текст и податоци; интернет страници, услуги 

за телетекст; пренесување преку сателит; 

услуги за информирање и новинарска 

агенција; снабдување и изнајмување на 

уреди за радио и телевизиско емитување; 

обезбедување на телекомуникациски канали 

за телевизиско купување (телешопинг); 

објавување на интернет; обезбедување на 

информативни и советодавни услуги 

поврзани со било која од горенаведените 

услуги  

кл. 41  образовни услуги; обуки; 

производство, презентација и дистрибуција 

на аудио, видео, неподвижни и подвижни 

слики и податоци; издавачки услуги; 

организирање, продукција и презентирање на 

емисии, натпревари, игри, концерти, изложби 

и настани; продукција на радио и телевизиски 

програми; продукција на шоу програми 

титлување филмови; синхронизација; услуги 

на пишување сценарија; услуги на репортери, 

и студија за снимање; информативни и 

советодавни услуги поврзани со која било од 

горенаведените услуги  

 

(111)  23950  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/697 (220)  01/07/2015 

(181)  01/07/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско радиодифузно друштво 

КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје 

ул. Скупи бб, Скопје, MK 

(740)  Борко Бајалски, адвокат 

бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  плава, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 9  апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; компјутерски 

софтвер, вклучително софтвер за 

преземање, складирање, репродукција и 

организација  на аудио, видео, слики и 

податоци; електронски публикации; 

електронски изданија што можат да се 

симнат од интернет; телевизиски апарати; 

филмови (апарати за едитирање 

кинематографски филмови)  

кл. 16  печатени работи; печатени 

публикации; весници; списанија; книги; 

каталози; тефтери; адресари; календари; 

фотографии; хартија, картон и производите 

од нив што не се опфатени со другите класи  

кл. 35  рекламирање; рекламирање на сите 

видови стоки и/или  услуги на радио, 

телевизија и/или интернет; услуги за 

рекламирање на други претпријатија на 

радио, телевизија и/или интернет; 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите; изнајмување рекламен простор; 

компјутерско рекламирање преку интернет; 

комуникациски медиуми (презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми)за 

малопродажба; објавување рекламни 

текстови; подготвување рекламни рубрики ; 

реклaмен простор (изнајмување рекламен 

простор); рекламирање (огласување); 

телевизиско рекламирање; ширење на 

рекламни огласи; водење на работењетo; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации; радиодифузно 

емитување; пренос на радио и телевизиски 

програми; емитување; доставување, прием и 

друго распространување на аудио, видео, 

неподвижни и подвижни слики, информации, 

текст и податоци; интернет страници, услуги 

за телетекст; пренесување преку сателит; 

услуги за информирање и новинарска 

агенција; снабдување и изнајмување на 

уреди за радио и телевизиско емитување; 

обезбедување на телекомуникациски канали 

за телевизиско купување (телешопинг); 

објавување на интернет; обезбедување на 

информативни и советодавни услуги 

поврзани со било која од горенаведените 

услуги  

кл. 41  образовни услуги; обуки; 

производство, презентација и дистрибуција 

на аудио, видео, неподвижни и подвижни 

слики и податоци; издавачки услуги; 

организирање, продукција и презентирање на 

емисии, натпревари, игри, концерти, изложби 

и настани; продукција на радио и телевизиски 

програми; продукција на шоу програми 

титлување филмови; синхронизација; услуги 

на пишување сценарија; услуги на репортери, 

и студија за снимање; информативни и 

советодавни услуги поврзани со која било од 

горенаведените услуги  

 

(111)  23953  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/698 (220)  01/07/2015 

(181)  01/07/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско радиодифузно друштво 

КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје 

ул. Скупи бб, Скопје, MK 

(740)  Борко Бајалски, адвокат 

бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје 

(540)  

 

КАНАЛ 5 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; компјутерски 

софтвер, вклучително софтвер за 

преземање, складирање, репродукција и 

организација  на аудио, видео, слики и 

податоци; електронски публикации; 

електронски изданија што можат да се 

симнат од интернет; телевизиски апарати; 

филмови (апарати за едитирање 
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кинематографски филмови)  

кл. 16  печатени работи; печатени 

публикации; весници; списанија; книги; 

катaлози; тефтери; адресари; календари; 

фотографии; хартија, картон и производите 

од нив што не се опфатени со другите класи  

кл. 35  рекламирање; рекламирање на сите 

видови стоки и/или  услуги на радио, 

телевизија и/или интернет; услуги за 

рекламирање на други претпријатија на 

радио, телевизија и/или интернет; 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите; изнајмување рекламен простор; 

компјутерско рекламирање преку интернет; 

комуникациски медиуми (презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми)за 

малопродажба; објавување рекламни 

текстови; подготвување рекламни рубрики ; 

реклaмен простор (изнајмување рекламен 

простор); рекламирање (огласување); 

телевизиско рекламирање; ширење на 

рекламни огласи; водење на работењетo; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации; радиодифузно 

емитување; пренос на радио и телевизиски 

програми; емитување; доставување, прием и 

друго распространување на аудио, видео, 

неподвижни и подвижни слики, информации, 

текст и податоци; интернет страници, услуги 

за телетекст; пренесување преку сателит; 

услуги за информирање и новинарска 

агенција; снабдување и изнајмување на 

уреди за радио и телевизиско емитување; 

обезбедување на телекомуникациски канали 

за телевизиско купување (телешопинг); 

објавување на интернет; обезбедување на 

информативни и советодавни услуги 

поврзани со било која од горенаведените 

услуги  

кл. 41  образовни услуги; обуки; 

производство, презентација и дистрибуција 

на аудио, видео, неподвижни и подвижни 

слики и податоци; издавачки услуги; 

организирање, продукција и презентирање на 

емисии, натпревари, игри, концерти, изложби 

и настани; продукција на радио и телевизиски 

програми; продукција на шоу програми 

титлување филмови; синхронизација; услуги 

на пишување сценарија; услуги на репортери, 

и студија за снимање; информативни и 

советодавни услуги поврзани со која било од 

горенаведените услуги  

 

(111)  23951  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/733 (220)  15/07/2015 

(181)  15/07/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за градежништво, трговија 

и услуги ПЕРА КОНСТРАКШН 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје 

ул. Св. Кирил и методиј бр. 7, Скопје, MK 

(740)  АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000 

(540)  

 

PERA CONSTRUCTION 

INTERNATIONAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  неметални градежни материјали, 

цврсти неметални цевки за градба, асфалт, 

црна смола и битумен, неметални преносни 

конструкции, споменици што не се од метал  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции, поправки 

инсталациски услуги  

 

(111)  23952  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/734 (220)  15/07/2015 

(181)  15/07/2025 

(450) 30/04/2017 



 

 

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

 

30 Април 2017 
 

Гласник Бр. 2/2017  

(732)  Друштво за градежништво, трговија 

и услуги ПЕРА КОНСТРАКШН 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје 

ул. Св. Кирил и методиј бр. 7, Скопје, MK 

(740)  АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  неметални градежни материјали, 

цврсти неметални цевки за градба, асфалт, 

црна смола и битумен, неметални преносни 

конструкции, споменици што не се од метал  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции, поправки 

инсталациски услуги  

 

(111)  24374  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/762 (220)  28/07/2015 

(181)  28/07/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сина, светло сина, кафена, 

црвена, црна, бела и темно сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на основ 

на кафе), екстракти од кафе, замена за кафе  

кл. 32  безалкохолни пијалоци во база на 

кафе  

 

(111)  24375  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/764 (220)  29/07/2015 

(181)  29/07/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Deva Holdings A.S. 

Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad. No.1 

34303 Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

Dekort 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  24376  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/766 (220)  29/07/2015 

(181)  29/07/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Deva Holdings A.S. 

Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad. No.1 

34303 Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

Deklarit 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  24377  (151)  29/03/2017 
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(210)  TM  2015/767 (220)  29/07/2015 

(181)  29/07/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Deva Holdings A.S. 

Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad. No.1 

34303 Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

Demeprazol 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  24381  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/768 (220)  29/07/2015 

(181)  29/07/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Deva Holdings A.S. 

Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad. No.1 

34303 Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

Moksine 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  24382  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/769 (220)  29/07/2015 

(181)  29/07/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Deva Holdings A.S. 

Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad. No.1 

34303 Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

Monodoks 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  24383  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/770 (220)  29/07/2015 

(181)  29/07/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Deva Holdings A.S. 

Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad. No.1 

34303 Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

Depores 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  24384  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/771 (220)  29/07/2015 

(181)  29/07/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Deva Holdings A.S. 

Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad. No.1 

34303 Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

Devasid 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  24385  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/772 (220)  29/07/2015 

(181)  29/07/2025 

(450) 30/04/2017 
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(732)  BIOGEN MA INC. (Massachusetts 

corporation) 

250 Binney Street, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

SPINRAZA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за лекување 

на невролошки пореметувања  

 

(111)  24386  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/773 (220)  29/07/2015 

(181)  29/07/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Old Navy (ITM) Inc. 

2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, 

US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(111)  24184  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2015/778 (220)  30/07/2015 

(181)  30/07/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Јавно претпријатие за јавни 

паркиралишта ПАРКИНЗИ на Општина 

Центар - Скопје 

бул. Гоце Делчев бр. 14, Скопје, MK 

(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ  

СКОПЈЕ 

бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патувања, 

изнајмување места за паркирање, 

паркиралишта за автомобили  

 

(111)  24389  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/784 (220)  31/07/2015 

(181)  31/07/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Елена Нововиќ 

ул. Иван Цанкар бр. 6, Карпош, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  жолта, светло зелена, темно зелена, 

розева, црна, тиркизна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  игри и играчки  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 45  чување деца  
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(111)  24400  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/787 (220)  31/07/2015 

(181)  31/07/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Japan Tobacco, Inc. 

2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

TACT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, без разлика дали е изработен 

или неизработен; тутун за пушење, тутун за 

луле, тутун за рачно виткање, тутун за 

џвакање, снус тутун; цигари, електронски 

цигари, пури, цигарилоси; бурмут; производи 

за пушачи вклучени во класата 34; хартии за 

цигари, цевчиња за цигари и кибрити  

 

(111)  24401  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/788 (220)  31/07/2015 

(181)  31/07/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ACCOR 

110 Avenue de France, 75013, Paris, FR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  виолетова, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотелски, мотелски услуги; хотелски 

услуги; обезбедување на храна и пијалоци; 

кафетерии, чај соби, барови (освен клубови); 

привремено сместување; викендички (куќи за 

одмор); резервации на хотелски соби за 

патниците; резервации за привремено 

сместување; консултации и совети (не 

деловни) во областа на хотели и ресторани; 

изнајмување на простории за состаноци и 

конференциски сали; обезбедување на 

простории за изложби, конференции и 

состаноци; услуги за резервација на хотели и 

ресторани; обезбедување на on-line 

информации во врска со резервација на 

хотели  

 

(111)  24402  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/800 (220)  04/08/2015 

(181)  04/08/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  HUAWEI TECHONOLOGIES CO., LTD  

Administration building Huawei technologies 

Co., ltd. Bantian, Longgang District, 

Shenzhen, CN 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

HUAWEI MATE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мобилни телефони; заштитини футроли 

за мобилни телефони; заштитни фолии за 

мобилни телефони; таблет компјутери; 

заштитни футроли за таблет компјутери; 

заштитни фолии за таблет компјутери; 

паметни часовници; паметни нараквици; 

звучници; слушалки за во уво; слушалки за на 

глава; рутери; гејтвеј (gateways)  

 

(111)  24178  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2015/801 (220)  04/08/2015 

(181)  04/08/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

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

(540)  

 

LS500 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивните структурни 

делови  

 

(111)  24403  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/802 (220)  04/08/2015 

(181)  04/08/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 

Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde, 

ESKISEHIR, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

 

(591)  сите нијанси на жолта и кафеава 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  крекери  

 

(111)  24503  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2015/804 (220)  05/08/2015 

(181)  05/08/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Europcar Groupe 

2 rue Rene Caudron Batiment OP, 78960 

Voisins le Bretonneux, FR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

KEDDY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила; апарати за движење по копно, 

во воздух или вода; возила за движење во 

воздух, на копно или вода; возила за 

патување по копно, воздух, железница или 

вода; моторни возила за употреба за 

превезување на луѓе; возила за превоз на 

стока; моторни возила; возила за превоз на 

лица; возила за транспорт на стока; спортски 

автомобили; тркачки автомобили; моторни 

домови; мобилни домови (приколки); моторни 

приколки; возила во вид на комбиња; 

моторни комбиња; камперски комбиња; 

автомобили за кампување; камиони како 

моторни копнени возила; камиони за превоз; 

трговски камиони; индустриски товарни 

возила; камиони; вагони; автобуси  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариско 

работење; електронско чување на податоци; 

организација, функционирање и контрола на 

шеми за лојалност и поттикнување; 

рекламирање услуги кои се достапни преку 

интернет; продукција на телевизиски и радио 

реклами; сметководство; аукции; трговски 

саеми; анкети; обработка на податоци; 

обезбедување на бизнис информации; 

маркетинг услуги; услуги за промоција; услуги 

за управување со базата на податоци; 

деловни информациски услуги обезбедени 

онлајн од компјутерска база на податоци или 

на интернет; составување реклами за 

употреба како веб страни; истражување на 

пазарот; анализа на рекламирање одговор и 

истражување на пазарот; деловни услуги во 
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областа на изнајмување на возила; услуги за 

транспорт и управување со бизнисот на возен 

парк; трошковна анализа и статистика во 

врска со возилата; бизнис побарувања; 

бизнис истраги; демонстрација на 

компјутерски производи; компјутеризирано 

управување со датотеки; собирање и 

организирање на податоците во една главна 

датотека во областа на автомобилското 

рекламирање и изнајмување на возило; 

организирање на изложби за рекламирање 

што се однесуваат на автомобили и 

изнајмување на возило; малопродажни 

услуги поврзани со продажба на возила и 

апарати за патување по копно, воздух, 

железница или вода, информации и совети 

во врска со сите овие услуги  

кл. 36  осигурителни услуги кои се однесуваат 

на возила; информации и совети во врска со 

сите овие услуги  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање на 

стоки; аранжмани за патување; превоз на 

лица и стоки (во воздух, на копно или вода); 

организирање превоз на патници или стоки 

(во воздух, на копно или вода); изнајмување 

на возила за движење во воздух, на копно 

или вода; изнајмување на автомобили, 

автомобили за кампување, товарни камиони, 

камиони, комбиња, вагони, автобуси, 

приколки; услуги за изнајмување на возило; 

организација за изнајмување на возила за 

движење во воздух, на копно или вода; 

изнајмување на опрема и додатоци за 

возило; услуги за резервација за возило и 

транспорт; шоферски услуги; услуги за 

изнајмување на возила управувани од 

шофер; услуги за управување со возен парк; 

транспортни услуги; курирски услуги (пораки 

или производи); услуги на влечно возило; 

ангажирање на превозни средства; 

информации и совети во врска со сите овие 

услуги  

 

(111)  24502  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2015/805 (220)  05/08/2015 

(181)  05/08/2025 

(450) 30/04/2017 

(300)  13716766  06/02/2015  EM 

(732)  Europcar Groupe 

2 rue Rene Caudron Batiment OP, 78960 

Voisins le Bretonneux, FR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  виолетова, бела и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила; апарати за движење по копно, 

во воздух или вода; возила за движење во 

воздух, на копно или вода; возила за 

патување по копно, воздух, железница или 

вода; моторни возила за употреба за 

превезување на луѓе; возила за превоз на 

стока; моторни возила; возила за превоз на 

лица; возила за транспорт на стока; спортски 

автомобили; тркачки автомобили; моторни 

домови; мобилни домови (приколки); моторни 

приколки; возила во вид на комбиња; 

моторни комбиња; камперски комбиња; 

автомобили за кампување; камиони како 

моторни копнени возила; камиони за превоз; 

трговски камиони; индустриски товарни 

возила; камиони; вагони; автобуси  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариско 

работење; електронско чување на податоци; 

организација, функционирање и контрола на 

шеми за лојалност и поттикнување; 

рекламирање услуги кои се достапни преку 

интернет; продукција на телевизиски и радио 

реклами; сметководство; аукции; трговски 

саеми; анкети; обработка на податоци; 

обезбедување на бизнис информации; 



 

 

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

 

30 Април 2017 
 

Гласник Бр. 2/2017  

маркетинг услуги; услуги за промоција; услуги 

за управување со базата на податоци; 

деловни информациски услуги обезбедени 

онлајн од компјутерска база на податоци или 

на интернет; составување реклами за 

употреба како веб страни; истражување на 

пазарот; анализа на рекламирање одговор и 

истражување на пазарот; деловни услуги во 

областа на изнајмување на возила; услуги за 

транспорт и управување со бизнисот на возен 

парк; трошковна анализа и статистика во 

врска со возилата; бизнис побарувања; 

бизнис истраги; демонстрација на 

компјутерски производи; компјутеризирано 

управување со датотеки; собирање и 

организирање на податоците во една главна 

датотека во областа на автомобилското 

рекламирање и изнајмување на возило; 

организирање на изложби за рекламирање 

што се однесуваат на автомобили и 

изнајмување на возило; малопродажни 

услуги поврзани со продажба на возила и 

апарати за патување по копно, воздух, 

железница или вода, информации и совети 

во врска со сите овие услуги  

кл. 36  осигурителни услуги кои се однесуваат 

на возила; информации и совети во врска со 

сите овие услуги  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање на 

стоки; аранжмани за патување; превоз на 

лица и стоки (во воздух, на копно или вода); 

организирање превоз на патници или стоки 

(во воздух, на копно или вода); изнајмување 

на возила за движење во воздух, на копно 

или вода; изнајмување на автомобили, 

автомобили за кампување, товарни камиони, 

камиони, комбиња, вагони, автобуси, 

приколки; услуги за изнајмување на возило; 

организација за изнајмување на возила за 

движење во воздух, на копно или вода; 

изнајмување на опрема и додатоци за 

возило; услуги за резервација за возило и 

транспорт; шоферски услуги; услуги за 

изнајмување на возила управувани од 

шофер; услуги за управување со возен парк; 

транспортни услуги; курирски услуги (пораки 

или производи); услуги на влечно возило; 

ангажирање на превозни средства; 

информации и совети во врска со сите овие 

услуги  

 

(111)  24387  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/809 (220)  06/08/2015 

(181)  06/08/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  E. MISHAN & SONS, INC. 

230 Fifth Avenue, New York, NY 10001, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

CAR CANE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  пренослива рачка за вметнување во 

отворот на осигурувачот за брава на врата на 

возило за да му помогне на лицето да влезе 

и излезе од возилото  

 

(111)  24404  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/812 (220)  07/08/2015 

(181)  07/08/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ФЕРОЕЛЕКТРО ДОО СКОПЈЕ 

ул. Никола Парапунов бр. 35 А-3, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  

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

1000, Скопје 

(540)  

 

BEKGER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), 

земјоделски направи (кои не се рачни), 

инкубатори за јајца  

кл. 8  рачни алати и направи, прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување 

со вода и за санитарни намени  

 

(111)  24405  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/813 (220)  07/08/2015 

(181)  07/08/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Адвокатско друштво Чичевалиев & 

Илијовски 

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 

36/1-2, 1000 Скопје , MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  правни услуги  

 

(111)  24406  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/814 (220)  07/08/2015 

(181)  07/08/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Адвокатско друштво Чичевалиев & 

Илијовски 

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 

36/1-2, 1000 Скопје , MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  правни услуги  

 

(111)  24407  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/818 (220)  07/08/2015 

(181)  07/08/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  SHIMANO INC., a corporation 

organized and existing under the laws of 

Japan, Manufactures and Merchants, of 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 

Osaka, JP 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

 

(591)  зелена, сина и темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  велосипеди, вклучувајќи електрични 

велосипеди; делови, опрема и додатоци за 

велосипеди, вклучувајќи електрични 

велосипеди имено: главчини, внатрешни 

главчини на менувач за брзини, главчина за 

велосипед што содржи внатрешно динамо, 



 

 

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

 

30 Април 2017 
 

Гласник Бр. 2/2017  

главчина за брзо опуштање на менувачот за 

брзини, главчини за брзо опуштање на 

полугите на менувачот за брзини, отпусни 

полуги на менувачот за брзини, рачка за 

менување на брзини, уред за менување на 

брзини, менувачи на брзини, водилка за 

ланец, систем на слободно движење, 

запчаник за ланец, макари адаптирани за 

велосипеди, ланци, бужири за менувачи, 

осовини, комплет осовини, ланци за предни 

тркала, педали, држач за ножни прсти, рачки 

за кочници, кочници, бужири за кочници, 

чевли за кочење, бандаши, ротори за кочење, 

плочки за кочници, тркала, гуми, внатрешни 

гуми, жици, делови за спојување жици, ножни 

кочници, шипка за седло, предни делови за 

склоп на рамка – виљушка, амортизери, 

управувач, држачи за управувач, рачки за 

управувач, рогови за велосипеди, подлоги за 

седиште, седла, индикатор за позиција на 

менувач за велосипед, електрични мотори за 

велосипеди, прекинувачи за велосипеди  

кл. 25  чевли и чизми, имено чевли за 

велосипедисти (велосипедски чевли), 

рибарски чевли, рибарски чизми; 

комбинизони; облека, имено облека за спорт 

(спортски униформи), облека за 

велосипедисти, облека за велосипeдски трки, 

облека за риболов, облека за веслање, 

облека за гимнастика, надворешна облека, 

облека за заштита од дожд, кабаница, одела 

за дожд, шешири, капи, ракавици, ракавици 

за велосипедисти, ракавици за велосипедски 

трки, чорапи, кошули, јакни, дресови, елеци, 

рибарски елеци, панталони, трикоа и долен 

веш  

кл. 28  рибарски прибор, вклучувајќи 

рибарски макари, рибарски стапови, конопи 

за рибарење, водилки на стапот (за употреба 

на стапови за рибарење), јадици за риболов, 

мамки (вештачки) за рибарење, вештачки 

мамки, замки (опрема за рибарење), пловки 

за риболов, олово за рибарење (имено, 

тегчиња), мрежи со рачка за риболов, 

рибарски торби, рибарски ракавици; футроли 

за рибарски стапови и кутии за рибарски 

прибор, заштита за колкови специјално 

направена за рибарење  

кл. 41  организирање на спортски 

натпреварувања, организирање 

велосипедски трки (натпревари); 

организирање турнири, организирање на 

турнири во риболов  

 

(111)  24408  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/821 (220)  11/08/2015 

(181)  11/08/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Mirna Rovinj d.o.o. 

Hektoroviceva 2, 10000, Zagreb, HR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сина, жолта, светло жолта, бела 

(551)  сертификатна 

(510, 511) 

кл. 29  засолена риба; димена риба; намази 

од риба; бујон од риба; преработки од риба; 

сушена риба; конзерви, од риба; замрзната 

риба; филети од риба; конзервирана риба; 

прехрамбени производи од риба  

кл. 31  жива риба; икри од риба  

кл. 40  димење на риби  

 

(111)  24179  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2015/822 (220)  12/08/2015 

(181)  12/08/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 

Rhein, DE 
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(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

SORIALE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и шумарство, 

посебно препарати за одгледување на 

растенија; хемиски и/или биолошки 

препарати значајни за постапка за важноста 

кај растенијата, препарати за регулирање на 

раст на растенија, хемиски препарати за нега 

на семиња, сурфактанти, природни или 

вештачки хемикалии како сексуални замки 

или агенти за забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување на бактерии; 

инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди  

 

(111)  24180  (151)  06/03/2017 

(210)  TM  2015/823 (220)  12/08/2015 

(181)  12/08/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  CORPORACION HABANOS, S.A. 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 

CU 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, портокалова, златна, 

црна 

(551)  колективна 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, вклучително пури, цигари, 

цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор 

за пушачи, имено пепелници, секачи за пури, 

кутии за кибрити, кутии за пури; кибрити  

 

(111)  24409  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/831 (220)  10/08/2015 

(181)  10/08/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

SCHOLL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  рачни прибори и направи во 

домаќинството сите за маникир и педикир; 

рачни прибори за отстранување на вишок 

кожа; рачни прибори за ексфолиација на 

кожа; глави за ролер за турпија за стапала за 

отстранување на вишок кожа; глави за ролер 

за турпија за стапала за ексфолиација на 

кожа; грицкалки за нокти, турпии за стапало, 

турпии за нокти, ножици; пинцети; делови и 

делчиња за сите погоре наведени стоки  

 

(111)  24410  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/834 (220)  21/08/2015 

(181)  21/08/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Belron Hungary Kft - Zug Branch 

Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  ветробрани, шофершајбни, прозорци, 

сончеви покриви, стакло за огледала; сите за 

возила  

кл. 21  стакла за прозорци за возила, 

непреработено и полуобработено стакло 

(освен стакло за градежништво); стакларија; 

стакло за светилки за возила; стаклени 

влакна сите во форма на листови (не од 

текстил), блокови и прачки сите за употреба 

во производство; не-електрични инструменти 

и материјали вклучени во класата 21, сите со 

намена за чистење  

кл. 37  инсталација на стакла за возила; 

шофершајбни, стакло и производи за 

застаклување, прозорци, структурно стакло, 

аларми, системи за озвучување и делови и 

опрема за возила, одржување и поправка на 

возила, одржување и поправка на стакла за 

возила, советодавни и консултански услуги 

поврзани со сите гореспоменати услуги  

 

(111)  24411  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/835 (220)  21/08/2015 

(181)  21/08/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Belron Hungary Kft - Zug Branch 

Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

 

(591)  жолта, црвена и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  ветробрани, шофершајбни, прозорци, 

сончеви покриви, стакло за огледала; сите за 

возила  

кл. 21  стакла за прозорци за возила, 

непреработено и полуобработено стакло 

(освен стакло за градежништво); стакларија; 

стакло за светилки за возила; стаклени 

влакна сите во форма на листови (не од 

текстил), блокови и прачки сите за употреба 

во производство; не-електрични инструменти 

и материјали вклучени во класата 21, сите со 

намена за чистење  

кл. 37  инсталација на стакла за возила; 

шофершајбни, стакло и производи за 

застаклување, прозорци, структурно стакло, 

аларми, системи за озвучување и делови и 

опрема за возила, одржување и поправка на 

возила, одржување и поправка на стакла за 

возила, советодавни и консултански услуги 

поврзани со сите гореспоменати услуги  

 

(111)  24412  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/836 (220)  21/08/2015 

(181)  21/08/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Belron Hungary Kft - Zug Branch 

Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

BELRON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  ветробрани, шофершајбни, прозорци, 

сончеви покриви, стакло за огледала; сите за 

возила  

кл. 21  стакла за прозорци за возила, 

непреработено и полуобработено стакло 

(освен стакло за градежништво); стакларија; 

стакло за светилки  за возила; стаклени 

влакна сите во форма на листови (не од 

текстил), блокови и прачки сите за употреба 

во производство; не-електрични инструменти 

и материјали вклучени во класата 21, сите со 

намена за чистење  

кл. 37  инсталација на стакла за возила; 

шофершајбни, стакло и производи за 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    469 | С т р а н а  

 

30 Април 2017 Гласник Бр. 2/2017  

застаклување, прозорци, структурно стакло, 

аларми, системи за озвучување и делови и 

опрема за возила, одржување и поправка на 

возила, одржување и поправка на стакла за 

возила, советодавни и консултански услуги 

поврзани со сите гореспоменати услуги  

 

(111)  24413  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/837 (220)  21/08/2015 

(181)  21/08/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Belron Hungary Kft - Zug Branch 

Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  ветробрани, шофершајбни, прозорци, 

сончеви покриви, стакло за огледала; сите за 

возила  

кл. 21  стакла за прозорци за возила, 

непреработено и полуобработено стакло 

(освен стакло за градежништво); стакларија; 

стакло за светилки за возила; стаклени 

влакна сите во форма на листови (не од 

текстил), блокови и прачки сите за употреба 

во производство; не-електрични инструменти 

и материјали вклучени во класата 21, сите со 

намена за чистење  

кл. 37  инсталација на стакла за возила; 

шофершајбни, стакло и производи за 

застаклување, прозорци, структурно стакло, 

аларми, системи за озвучување и делови и 

опрема за возила, одржување и поправка на 

возила, одржување и поправка на стакла за 

возила, советодавни и консултански услуги 

поврзани со сите гореспоменати услуги  

 

(111)  24415  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/838 (220)  21/08/2015 

(181)  21/08/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Belron Hungary Kft - Zug Branch 

Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  жолта, црвена и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  ветробрани, шофершајбни, прозорци, 

сончеви покриви, стакло за огледала; сите за 

возила  

кл. 21  стакла за прозорци за возила, 

непреработено и полуобработено стакло 

(освен стакло за градежништво); стакларија; 

стакло за светилки за возила; стаклени 

влакна сите во форма на листови (не од 

текстил), блокови и прачки сите за употреба 

во производство; не-електрични инструменти 

и материјали вклучени во класата 21, сите со 

намена за чистење  

кл. 37  инсталација на стакла за возила; 

шофершајбни, стакло и производи за 

застаклување, прозорци, структурно стакло, 

аларми, системи за озвучување и делови и 

опрема за возила, одржување и поправка на 

возила, одржување и поправка на стакла за 

возила, советодавни и консултански услуги 

поврзани со сите гореспоменати услуги  

 

(111)  24417  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/839 (220)  21/08/2015 

(181)  21/08/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Belron Hungary Kft - Zug Branch 

Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  
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GLASS MEDIC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат за поправка 

на ветробрански стакла на возила и стакла 

кај возила  

кл. 7  апарати кои се користат за поправка на 

ветробрански стакла на возила и стакла кај 

возила  

кл. 37  услуги за поправка на ветробрански 

стакла на возила и стакла кај возила  

 

(111)  24418  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/840 (220)  21/08/2015 

(181)  21/08/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Belron Hungary Kft - Zug Branch 

Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

VANBRELLA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  делови за каросерија на возила; 

настрешници и тенди како делови на возила  

кл. 22  настрешници и тенди; настрешници и 

тенди за прикачување на возила  

 

(111)  24432  (151)  28/03/2017 

(210)  TM  2015/869 (220)  27/08/2015 

(181)  27/08/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Colgate - Palmolive Company, а 

Delaware corporation 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, 

US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црно, бело 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  пасти за заби  

 

(111)  23972  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/881 (220)  01/09/2015 

(181)  01/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

ДА МУ ВЕРУВАШ НА ДЕДО 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална и сода вода и други 

безалкохолни, пијалоци од овошје и овошни 

сокови, сирупи и други препарати за 

произзводство на пијалаци  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, демонстрација на 

производи, изнајмување рекламен простор, 

објавување рекламни текстови, 

организирање дејности, промоција, 

пропагандни дејности, проучување на 

пазарот, пекламирање по пат на радио и 

телевизија, рекламни огласи, трговски 

дејности, презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за малопродажба, 

ширење на рекламен материјал  

 

(111)  24343  (151)  09/03/2017 

(210)  TM  2015/889 (220)  03/09/2015 

(181)  03/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  TDR d.o.o.  
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Obala V. Nazora 1, 52210, Rovinj, HR 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  светло и темна окер, темно сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун; 

тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за 

рачно завиткување, тутун за жвакање, 

цигари, пури, цигарилоси; супстанци за 

пушење кои се продаваат заедно или 

одвоено од тутун а кои не се за медицински 

намени и не се наменети за лекување, 

бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 

34; хартија за цигари; цевчиња и муштикли за 

цигари и кибрити  

кл. 35  огласување и рекламирање; водење 

на работење и водење на комерцијална 

дејност; управување со работење; 

комецијална администрација; комерцијални 

работи; уредувачка дејност; канцелариски 

работи  

 

(111)  24340  (151)  09/03/2017 

(210)  TM  2015/890 (220)  03/09/2015 

(181)  03/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  TDR d.o.o.  

Obala V. Nazora 1, 52210, Rovinj, HR 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  плава и тмно плава, сива, беж 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун; 

тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за 

рачно завиткување, тутун за жвакање, 

цигари, пури, цигарилоси; супстанци за 

пушење кои се продаваат заедно или 

одвоено од тутун а кои не се за медицински 

намени и не се наменети за лекување, 

бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 

34; хартија за цигари; цевчиња и муштикли за 

цигари и кибрити  

кл. 35  огласување и рекламирање; водење 

на работење и водење на комерцијална 

дејност; управување со работење; 

комецијална администрација; комерцијални 

работи; уредувачка дејност; канцелариски 

работи  

 

(111)  24341  (151)  09/03/2017 

(210)  TM  2015/891 (220)  03/09/2015 

(181)  03/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  TDR d.o.o.  

Obala V. Nazora 1, 52210, Rovinj, HR 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  бордо црвена, темно сива, окер-беж 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун; 

тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за 

рачно завиткување, тутун за жвакање, 

цигари, пури, цигарилоси; супстанци за 

пушење кои се продаваат заедно или 

одвоено од тутун а кои не се за медицински 

намени и не се наменети за лекување, 

бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 

34; хартија за цигари; цевчиња и муштикли за 

цигари и кибрити  

кл. 35  огласување и рекламирање; водење 

на работење и водење на комерцијална 

дејност; управување со работење; 

комецијална администрација; комерцијални 

работи; уредувачка дејност; канцелариски 

работи  

 

(111)  24339  (151)  09/03/2017 

(210)  TM  2015/893 (220)  03/09/2015 

(181)  03/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  TDR d.o.o.  

Obala V. Nazora 1, 52210, Rovinj, HR 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сива и темна сива, светла и темна окер 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун; 

тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за 

рачно завиткување, тутун за жвакање, 

цигари, пури, цигарилоси; супстанци за 

пушење кои се продаваат заедно или 

одвоено од тутун а кои не се за медицински 

намени и не се наменети за лекување, 

бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 

34; хартија за цигари; цевчиња и муштикли за 

цигари и кибрити  

кл. 35  огласување и рекламирање; водење 

на работење и водење на комерцијална 

дејност; управување со работење; 

комецијална администрација; комерцијални 

работи; уредувачка дејност; канцелариски 

работи  

 

(111)  24342  (151)  09/03/2017 

(210)  TM  2015/894 (220)  03/09/2015 

(181)  03/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  TDR d.o.o.  

Obala V. Nazora 1, 52210, Rovinj, HR 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  светло и темна окер, темно сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун; 

тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за 

рачно завиткување, тутун за жвакање, 

цигари, пури, цигарилоси; супстанци за 

пушење кои се продаваат заедно или 

одвоено од тутун а кои не се за медицински 

намени и не се наменети за лекување, 

бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 

34; хартија за цигари; цевчиња и муштикли за 

цигари и кибрити  

кл. 35  огласување и рекламирање; водење 

на работење и водење на комерцијална 

дејност; управување со работење; 

комецијална администрација; комерцијални 

работи; уредувачка дејност; канцелариски 

работи  

 

(111)  24105  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/895 (220)  04/09/2015 

(181)  04/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Хорват доо Скопје 

Улица Трета Македонска Бригада бр. 48, 

1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  темно и светло црвена, темно и светло 

сина, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  маски (заштитни маски), облека за 

заштита од несреќни случаи, радијација и 

оган, облека за заштита од оган, обувки за 

заштита од несреќни случаи  радијација  и  

оган,  очила,  очила  против заслепување,  

пожар  (облека  за  заштита  од пожар),  

пожарникари  (штитници  од  азбест  за 

пожарникари),  појаси  (заштитни  појаси)  

што  не се  за  седишта  за  автомобили  или  

спортска опрема,  појаси  за  спасување, 

противпожарникарски  покривки,  работнички 

заштитни  маски  за  лице,  респиратори  за 

прочистување  на  воздух,  чепчиња  за  уши, 

шлемови  (заштитни  шлемови),  штитници  

од азбест  за  пожарникари,  заштитни  маски, 

заштитни  маски  за  лице  (работнички  

заштитни маски за лице), заштитни одела за 

пилоти  

кл. 25  водоотпорна  облека,  готова  облека 

(конфекциска  облека),  долги  палта,  долна 

облека за апсорбирање пот, елеци, капи, 

маици, маици  со  кратки  ракави,  облека,  

обувки,  палта, палта  (долги  палта),  

панталони,  престилки (облека),  работнички  

комбинезони,  ракавици (облека),  униформи,  

чевли,  чизми,  штитници  за сонце, штитници 

за уши од студ (облека)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со: маски (заштитни маски), облека за  

заштита од несреќни случаи, радијација и 
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оган, облека за заштита од оган, обувки за 

заштита од несреќни случаи радијација и 

оган, очила, очила против заслепување, 

пожар (облека за заштита од пожар), 

пожарникари (штитници од  азбест за 

пожарникари), појаси (заштитни појаси) што 

не се за седишта за  автомобили или 

спортска опрема, појаси за спасување, 

противпожарникарски  покривки,  работнички 

заштитни  маски  за  лице,  респиратори  за 

прочистување  на  воздух,  чепчиња  за  уши, 

шлемови  (заштитни  шлемови),  штитници  

од азбест  за  пожарникари,  заштитни  маски, 

заштитни  маски  за  лице  (работнички  

заштитни маски  за  лице),  заштитни  одела  

за  пилоти, водоотпорна облека, готова 

облека (конфекциска облека),  долги  палта,  

долна  облека  за апсорбирање пот, елеци, 

капи, маици, маици со кратки  ракави,  

облека,  обувки,  палта,  палта (долги  палта),  

панталони,  престилки  (облека), работнички  

комбинезони,  ракавици  (облека), униформи,  

чевли,  чизми,  штитници  за  сонце  и 

штитници за уши од студ (облека)  

 

(111)  23971  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/896 (220)  07/09/2015 

(181)  07/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 

ALTIOKS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  24319  (151)  09/03/2017 

(210)  TM  2015/897 (220)  07/09/2015 

(181)  07/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  HINDUSTAN PENCILS PRIVATE 

LIMITED 

510 Himalaya House, 79 Palton Road, 

Mumbai - 400001, IN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  моливи за пишување, острилки, 

бришачи, ленири, технички моливи 

(тенкоминци), мини од графит за технички 

молив, молив во боја, моливи со водени бои, 

моливи за мрсни бои, маслени пастели, 

трајни маркери, пенкала за означување и 

маркери, маркери за бели табли, креди, 

хемиски пенкала, гел пенкала, дополни за 

хемиски пенкала и гел пенкала, сет од 

математички инструменти кој содржи шестар 

за скицирање и цртање, инструмент за 

цртање во вид на разделувач, агломер, 

скицирање и цртање на четириаголници, сет 

на четириаголници, математички 

инструменти, моливи за копирање, моливи за 

обележување на стакло, моливи за проверка 

и сиот друг канцелариски прибор вклучен во 

класа 16  

 

(111)  24318  (151)  09/03/2017 

(210)  TM  2015/898 (220)  09/09/2015 

(181)  09/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Apple Inc 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  
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RESEARCHKIT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги  

 

(111)  24433  (151)  28/03/2017 

(210)  TM  2015/899 (220)  09/09/2015 

(181)  09/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Ултранет ДОО Скопје 

бул. Партизански Одреди бр. 70 б, Д.Ц. 

Алумина 3-ти кат, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

Ултранет 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  опрема за обработка на податоци и 

компјутери; компјутерски програми и софтвер  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги при продажба на големо и 

мало на компјутерски програми; 

систематизација и собирање математички 

или статистички податоци; дистрибуција на 

проспекти 

  

  

кл. 38  телекомуникации; пренос на радио 

или телевизиските програми;  дистрибуција 

на проспекти  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  23973  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/900 (220)  09/09/2015 

(181)  09/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  MLS CO., LTD 

NO.1 MULINSEN AVENUE, XIAOLAN, 

ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG 

PROVINCE, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електрични кабли; електрични жици, 

електрични прекинувачи; приклучоци, 

штекери и други електрични спојки; 

полупроводници; интегрални кола; чипови 

(интегрални кола); кондезатори 

(кондензатори); вакумски цевки (радио); 

проводници, електрични  

кл. 11  светлечки цевки за осветлување; 

крушки од светилки; ламби (цевки за 

електрично празнење), за осветлување; 

сигнални ракети; апарати и инсталации за 

осветлување; самовилски сијалички за 

празнични декорации; улични ламби; светла 

за автомобили; апарати за осветлување, за 

возила  

 

(111)  24468  (151)  10/04/2017 

(210)  TM  2015/902 (220)  10/09/2015 

(181)  10/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Home Box Office, Inc., a Delaware 

corporation 

1100 Avenue of the Americas, New York, New 

York 10036, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

HBO NOW 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 9  мобилни софтверски апликации кои 

може да се преземат (симнат) за употреба 

при испорака и дистрибуција на аудио, видео 

и мултимедијални забавни содржини 

вклучувајќи текст, податоци, слики, аудио, 

видео и аудиовизуелни датотеки  

кл. 38  мобилни медиумски услуги во вид на 

електронски пренос, емитување и испорака 

на аудио, видео и мултимедијална забавна 

содржина, вклучувајќи текст, податоци, слики, 

аудио, видео и аудиовизуелни датотеки со 

помош на интернет, безжична комуникација, 

електронски комуникациски мрежи и 

компјутерски мрежи  

кл. 41  услуги за забава, во вид на давање 

забавни програми и содржини, имено, 

филмови, телевизиски програми, видео 

клипови, графика и информации поврзани со 

филмови и телевизиски програми во 

областите на комедијата, драма, акција, 

различни (посебен вид), авантура, спорт, 

мјузикли, тековни (актуелни) настани и 

забавни вести, документарни и анимирани, 

преку интернет, електронски комуникациски 

мрежи, компјутерски мрежи и безжична 

комуникациски мрежи; интерактивна онлајн 

забава во вид на веб-сајт што содржи 

фотографски, видео, аудио и прозни 

презентации, видео клипови и други 

мултимедијални материјали кои може да се 

превземат (симнат) кои се однесуваат на 

филмови и телевизиски програми во областа 

на комедијата, драма, акција, различни 

(посебен вид), авантура, спорт, мјузикли, 

тековни (актуелни) настани и забавни вести 

документарни и анимации  

 

(111)  23977  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/906 (220)  11/09/2015 

(181)  11/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  YILDIS HOLDINGS A.Ş, 

Kısıklı Mahallesi, Çeşme ÇıkmazıSokak 

No:6/1 Üsküdar, , Istanbul, TR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ÜLKER TEREMYAĞ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи; масла и 

масти за јадење  

 

(111)  24448  (151)  28/03/2017 

(210)  TM  2015/907 (220)  11/09/2015 

(181)  11/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Hyundai Corporation 

25, Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, Seoul, KR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  камери за CCTV (телевиија на затворен 

круг – видео надзор); дигитални камери; 

видео камери [камкордери], камери за 

возила; камери за заден поглед за возила; 

аларми; апарати за алармирање; аларми 

против кражби; анти-кражба предупредувачки 

апарати; сензори за чад; акустични [звучни] 

аларми; електрични и електронски аларми 

против кражби; аларми за пожар; суви ќелии 

(батерии); батерии со висок напон; 

фотогалвански ќелии; никел-кадмиумски 

батерии за складирање; електрични 

акумулатори за возила; влажни ќелии; 

батерии за мобилен телефон; електрични 

батерии; електрични акумулатори; соларни 

батерии; CD плеери; DVD плеери; MP3 

плеери; MP4 плеери; караоке машини; ленти 
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за чистење на глава {снимање}; дигитални 

снимачи на звук; радија; плеери на снимки; 

видео рекордери; радија за возилa; 

персонални стереа; аудиовизуелни 

приемници; аудио и визуелни приемници; 

приемници за сателити; преносни медија 

плеери; слушалки за во уво; телевизори за 

автомобил; видео рекордери за автомобил; 

aпарат за видео снимање за возила; 

телевизиски монитори; телевизиски 

приемници; сет топ боксови; слушалки; 

далечински контролори за ТВ; микрофони; 

модеми; уреди за безжичен радио пренос; 

сетови за радиотелефонија; терминали за 

радиотелефони; видео телефони; паметни 

телефони; апарати за системи за глобално 

позиционирање [ГПС]; мобилни телефони; 

футроли за мобилни телефони; тастатури за 

мобилни телефони; уреди за употребата на 

мобилни телефони без раце (hands-free); 

интеркоми; интерфони; навигација за 

автомобил; телефонски сетови; 

комуникациски апарати за возила; 

телевизиски трансмитери; електронски 

терминали за наплата на патарина; 

преносливи телефони; преносливи 

комуникациски апарати; паметни ТВ; 3D ТВ; 

ултра висока дефиниција (UHD) ТВ; OLED 

ТВ; дигитални знаци (signage); видео ѕид; 

слика во слика (Multivision); дигитален 

дисплеј за информации [DID]; паметни очила; 

очила [оптика]; телескопи; пумпи за бензин за 

бензински станици; електрични пегли; 

електрични брави; телевизиски приемници 

[ТВ сетови]; воки-токи; електрични виткачи на 

коса; читачи (опрема за обработка на 

податоци); предаватели на електронски 

сигнали; ГПС; приемници и предаватели на 

сигнали; радарски инсталации; контактни 

леќи; рендген апарати што не се за 

медицинска употреба; апарат за мерење; 

опрема за анализа на компонента; 

инсталации за мрежна комуникација; 

фотографски апарати и инструменти; 

кинематографски машини и апарати; паметни 

картички; картици за видео игри; софтвер за 

компјутерска игра; уреди за монтирање на 

камери и монитори; далечински 

контролирани камери; погодни за носење 

беспилотни воздушни камери; наоѓач на 

насока; фототелеграфски апарати; апарати 

за далечинска контрола; апарати за 

далечинска контрола за камери; 

комуникациски апарати за воздухоплови; 

компјутерски софтвер за беспилотни летала; 

прекинувач; штекер; жица; апарати за 

напљудување (електрични); контролни 

панели [електрични]; скенери [опрема за 

обработка на податоци]; паркинг метри; 

предаватели на електронски сигнали; 

транспондери; брави (електрични); 

детектори; картички со интегрирано коло 

[паметни картички]; чипови [интегрирани 

кола]; кодирани клуч картички; кодирани 

картички (магнетно); порти што се управуваат 

со монети за паркиралишта и паркинзи; 

електрифицирани огради  

кл. 11  скари на гас; неелектрични 

прочистувачи на вода за употреба во 

домаќинството; апарати за дезинфекција на 

садови за употреба во домаќинството; 

прочистувачи на вода за употреба во 

домаќинството; скари (апарати за готвење); 

филтри за вода за пиење; прибор за печење 

на скара (Rotisseries); фрижидери за мраз; 

шпорети на гас; пламеници на гас; печки на 

гас за готвење за употреба во домаќинството; 

печки за печење за употреба во 

домаќинството; индустриски печки за 

готвење; пламеници (освен за употреба во 

лабораторија); машини за правење леб; 

машини за печење леб; микробранови печки 

за индустриска употреба; печки; пекарски 

печки; кујнски шпорети (печки); пржилници за 

кафе; бидеа; тушеви; бојлери на гас; бојлери 

за употреба во домаќинството; радијатори 
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(греење); бојлери за греење (освен за 

возила); бојлери (освен делови од машини); 

електрични бојлери; загревачи за вода на гас; 

апарати за греење; загревачи за вода 

(апарати); пумпи за топлење; апарати за 

греење на просторот; грејачи за вода; 

апарати за топол воздух; електрични апарати 

за греење; електрични радијатори; соларни 

загревачи за вода; гасни огништа; гасни 

печки; електрични зрачни загревачи за 

употреба во домаќинството; огништа; 

мангали; нафтени печки; грејалки за бањи; 

апарати и инсталации за ладење; 

замрзнувачи; разладни апарати и инсталации 

(освен за возила); разладувачи за 

просдторија; климатизери; аспиратори 

(абсорбатори) за употреба во домаќинството; 

аспиратори за употреба во домаќинството; 

абсорбатори за кујни; капаци за вентилација; 

вентилатори; фенови за вентилатори; уреди 

и инсталации за вентилација; прочистувачи 

на воздух за употреба во домаќинството; 

сушачи на воздух; стерилизатори на воздух; 

апарати за дезодоризирање на воздухот; 

стерилизатори; воден јонизатор за употреба 

во домаќинството; стерилизатори на вода; 

апарати за филтрирање на вода; апарати за 

прочистување на вода од чешма; апарати за 

филтрирање на вода за пиење; апарати за 

прочистување на вода; машини за мраз; 

електрични апарати за разладување на 

простор за употреба во домаќинството; 

електрични ќебиња за употреба во 

домаќинството; електрични вентилатори за 

лична употреба; електрични ќебиња (не за 

медицинска употреба); електрични 

вентилатори; електрични печки; 

навлажнувачи; електрични навлажнувачи; 

електрични одвлажнувачи за употреба во 

домаќинството; електрични сушачи на 

алишта; eлектрични дехидратори; електрични 

садови за готвење за употреба во 

домаќинството; електрични чајници за 

употреба во домаќинството; електрични 

апарати за правење кафе за употреба во 

домаќинството; електрични тостери за 

употреба во домаќинството; електрични 

шпорети за готвење за употреба во 

домаќинството; електрични печки за употреба 

во домаќинството; електромагнетни 

индукциони шпорети за употреба во 

домаќинството; микробранови печки (апарати 

за готвење); Електрични шпорети; 

електрични лонци за готвење под притисок; 

автоклави (електрични готвачи под притисок); 

електрични плочи за печење вафли; 

електричен прибор за готвење; електрични 

чајници; електрични машини за кафе; 

електрични филтри за кафе; електрични 

фритези; електрични тенџериња за кафе; 

електрични готвачи; електрични тостери; 

микробранови печки; електрични 

замрзнувачи за употреба во домаќинството; 

електрични фрижидери за употреба во 

домаќинството; електрични апарати за 

дезинфекција на садови за употреба во 

домаќинство; електрични прочистувачи на 

вода за употреба во домаќинството; 

фрижидери; електрични фрижидери; 

електрични разладни витрини; сушачи за 

коса; апарати и инсталации за готвење; 

шпорети; апарати за греење и климатизација; 

апарати за вентилација и климатизација; 

апарати за греење/вентилација и 

климатизација; грејач на гас; нафтени печки 

(греалки за простор за употреба во 

домаќинството); компресор за фрижидер; 

електрични диспензери за ладна и топла 

вода; електрични ладилници за вино; 

електрични еспресо кафе машини за 

употреба во домаќинството; електрични 

парни лонци; електрични фритези; 

електрични сушачи за раце; електрични тави 

за пржење; електрични апарати за правење 

пуканки; електрични готвачи за ориз; 

електрични апарати за правење сендвич; 
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електричен спор шпорет; ламби за биро; 

електрични батерии за осветлување; 

флуоресцентни ламби; халогени ламби; 

ламби со жива под висок притисок; ламби со 

натриум под висок притисок; ламба со 

вжарено влакно; ЛЕД светилки; инсталации 

за осветлување; Метал халид ламби; стартер 

и пригушница за ламби; електрични ламби; 

стоечки ламби; сигурносни ламби; неонски 

ламби; фенери за осветлување; ламби со 

електрично празнење и нивна опрема; ламби 

со ултравиолетови зраци (не за медицинска 

употреба); канделабри; ламби за површина 

на вода; аквариумски светла; лачни ламби; 

инфрацрвени ламби; рефлектори; тавански 

светла; прожектори; вештачка соларна 

ламба; фрижидери на гас; електрична 

машина за пуканки; стартер за апарати за 

осветлување; вградна светилка; светилки со 

сензор; апарати за внатрешенo и 

надворешнo осветлување  

 

(111)  24337  (151)  09/03/2017 

(210)  TM  2015/908 (220)  11/09/2015 

(181)  11/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Goodyear Dunlop Tires Germany 

GmbH 

Dunlopstrasse 2, 63450 Hanau, DE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

REGIOFORCE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(111)  24338  (151)  09/03/2017 

(210)  TM  2015/909 (220)  11/09/2015 

(181)  11/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Goodyear Dunlop Tires Germany 

GmbH 

Dunlopstrasse 2, 63450 Hanau, DE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

REGIOCONTROL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(111)  23969  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/911 (220)  10/09/2015 

(181)  10/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Ivax International B.V. 

Piet Heinkade 107 1019 GM Amsterdam, NL 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

DUORESP SPIROMAX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции 

за човечка употреба, сите третман на 

респираторни болести  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски, 

ветеринарни и дијагностички апарати, уреди 

и инструменти, уреди за инхалација, 

инхалатори со измерени дози, инхалатори со 

сув прашок, инхалатори за аеросоли, водни 

инхалатори, небулизатори, сите за третман 

на респираторни состојби и заболувања, 

делови, компоненти и опрема за сите 

горенаведени производи  

 

(111)  23965  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/913 (220)  14/09/2015 
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(181)  14/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Skechers U.S.A., Inc. II a Delaware 

corporation 

228 Manhattan Beach Blvd. Manhattan 

Beach, California 90266, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки и облека  

 

(111)  23978  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/914 (220)  14/09/2015 

(181)  14/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Skechers U.S.A., Inc. II a Delaware 

corporation 

228 Manhattan Beach Blvd. Manhattan 

Beach, California 90266, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки и облека  

 

(111)  24447  (151)  28/03/2017 

(210)  TM  2015/917 (220)  15/09/2015 

(181)  15/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  All Star C.V. 

One Bowerman Drive, Beaverton, 97005, 

Oregon, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

CONVERSE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика; магнетни носачи на 

податоци; дискови за снимање; механизми за 

апаратите што се активираат со монети или 

жетони; регистар каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; апарати за гаснење пожар; 

оптички производи вклучени во оваа класа, 

вклучително очила, очила за сонце, спортски 

заштитни очила за сите намени, ланчиња за 

очила, футроли за очила, рамки за очила, 

леќи, додатоци и компоненти за очила: 

диоптерски очила, очила за сонце, очила, 

рамки и леќи за диоптерски очила и очила за 

сонце; додатоци за очила, имено, ремени, 

врвки за на врат и ремени за на глава; 

футроли за диоптерски очила и очила за 

сонце; футроли за носење, држачи и 

заштитни футроли за очила; спортски 

заштитни очила за сите намени, оптички 

рамки и додатоци за, футроли за очила и 

додатоци; футроли за мобилни телефони и 

преносни компјутерски уреди; футроли за 

носење, држачи и заштитни футроли за 

мобилни телефони и преносни компјутерски 

уреди  

кл. 35  услуги за малопродажба, 

рекламирање и маркетинг; бизнис 

менаџмент; бизнис администрација; 
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демонстрација на производи; дистрибуција на 

рекламен материјал (флаери, проспекти, 

печатени работи, примероци); претплата на 

весници (за други); продажни промоции за 

трети лица; бизнис организација и бизнис 

менаџмент; организација на изложби и 

трговски саеми за комерцијални и рекламни 

цели; изнајмување на рекламно време на 

комуникациски медиум; публикација на 

рекламни текстови; изнајмување на рекламен 

простор; ширење на рекламни материјали; 

односи со јавност; бизнис менаџмент и 

рекламирање на настани; директен 

маркетинг; консултации од областа на 

рекламирање и маркетинг; организација на 

натпревари за рекламни и комерцијални 

цели; комерцијални информации и совети за 

потрошувачите; испитување на јавното 

мислење; услуги за продажба за детали на 

пазарното место и услугите за продажба за 

онлајн детали за диоптерски очила; очила за 

сонце; очила; рамки; и леќи за диоптерски 

очила и очила за сонце; додатоци за очила, 

имено, ремени, врвки за на врат и ремени за 

на глава; футроли за диоптерски очила и 

очила за сонце; футроли за носење, држачи и 

заштитни футроли за очила, куфери и патни 

торби, актовки, чадори, торби, паричници, 

торбички, несесери, торби за спорт, рачни 

торби, патни цилиндрични торби, ранци, 

поштарски торби, женски чанти, торби за на 

рамо, торби за пазарење, спортски торби за 

сите намени, торби за на вежбање, торби за 

на плажа, школски торби, облека; обувки, 

капи; чевли, спортски обувки; атлетски 

обувки; кошаркарски обувки; обувки за 

скејтбординг; обувки за трчање, класични 

чевли, чевли со крампони, обувки за 

тренирање; лежерни обувки; сандали; чизми; 

врвки за обувки; маици; кошули; горни 

тренерки; долни тренерки; панталони; 

класични панталони; шорцеви; јакни; јакни 

отпорни на ветер; капути; анораци; пуловери; 

тиролки; џемпери; женски подкошули; 

дресови; чорапи; поло маички; ракавици; 

шалови; долна облека; прслуци; костими за 

пливање; фустани, здолништа, стегачи за 

впивање пот; нараквици за зглоб, елеци; 

палта, вратоврски, тренерки, атлетски 

униформи; ремени; капчиња; шапки; 

заштитници за сонце; стегачи за на глава  

 

(111)  24446  (151)  28/03/2017 

(210)  TM  2015/918 (220)  15/09/2015 

(181)  15/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  All Star C.V. 

One Bowerman Drive, Beaverton, 97005, 

Oregon, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

CONS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика; магнетни носачи на 

податоци; дискови за снимање; механизми за 

апаратите што се активираат со монети или 

жетони; регистар каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; апарати за гаснење пожар; 

оптички производи вклучени во оваа класа, 

вклучително очила, очила за сонце, спортски 

заштитни очила за сите намени, ланчиња за 

очила, футроли за очила, рамки за очила, 

леќи, додатоци и компоненти за очила: 
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диоптерски очила, очила за сонце, очила, 

рамки и леќи за диоптерски очила и очила за 

сонце; додатоци за очила, имено, ремени, 

врвки за на врат и ремени за на глава; 

футроли за диоптерски очила и очила за 

сонце; футроли за носење, држачи и 

заштитни футроли за очила; спортски 

заштитни очила за сите намени, оптички 

рамки и додатоци за, футроли за очила и 

додатоци; футроли за мобилни телефони и 

преносни компјутерски уреди; футроли за 

носење, држачи и заштитни футроли за 

мобилни телефони и преносни компјутерски 

уреди  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи, кожа од животни, куфери и 

патни торби, чадори за дожд и за сонце и 

стапови за одење; торби; багаж; паричници; 

торби за прибор за лична хигиена; торбички; 

спортски торби; рачни торби; патни 

цилиндрични торби; торби за на грб; женски 

ташни, курирски торби, торби за спортување 

[кои не се обликувани да содржат 

специфични апарати кои се користат во 

спортување] и џебни паричници; торби за на 

рамо; торби за пазарење, спортски торби за 

сите намени  

кл. 25  облека за глава и облека; облека; 

маици; кошули; горни тренерки; долни 

тренерки; панталони; класични панталони; 

шорцеви; јакни; јакни отпорни на ветер; 

капути; анораци; пуловери; тиролки; џемпери; 

женски подкошули; дресови; чорапи; поло 

маички; ракавици; шалови; костими за 

пливање; фустани, здолништа, стегачи за 

впивање пот; нараквици за зглоб, елеци; 

палта, вратоврски, тренерки, атлетски 

униформи; ремени; капи; долна облека; 

капчиња; шапки; заштитници за сонце; 

стегачи за на глава; прслуци  

 

(111)  24445  (151)  28/03/2017 

(210)  TM  2015/919 (220)  15/09/2015 

(181)  15/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  All Star C.V. 

One Bowerman Drive, Beaverton, 97005, 

Oregon, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика; магнетни носачи на 

податоци; дискови за снимање; механизми за 

апаратите што се активираат со монети или 

жетони; регистар каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; апарати за гаснење пожар; 

оптички производи вклучени во оваа класа, 

вклучително очила, очила за сонце, спортски 

заштитни очила за сите намени, ланчиња за 

очила, футроли за очила, рамки за очила, 

леќи, додатоци и компоненти за очила: 

диоптерски очила, очила за сонце, очила, 

рамки и леќи за диоптерски очила и очила за 

сонце; додатоци за очила, имено, ремени, 

врвки за на врат и ремени за на глава; 
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футроли за диоптерски очила и очила за 

сонце; футроли за носење, држачи и 

заштитни футроли за очила; спортски 

заштитни очила за сите намени, оптички 

рамки и додатоци за, футроли за очила и 

додатоци; футроли за мобилни телефони и 

преносни компјутерски уреди; футроли за 

носење, држачи и заштитни футроли за 

мобилни телефони и преносни компјутерски 

уреди  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи, кожа од животни, куфери и 

патни торби, чадори за дожд и за сонце и 

стапови за одење; торби; багаж; паричници; 

торби за прибор за лична хигиена; торбички; 

спортски торби; рачни торби; патни 

цилиндрични торби; торби за на грб; женски 

ташни, курирски торби, торби за спортување 

[кои не се обликувани да содржат 

специфични апарати кои се користат во 

спортување] и џебни паричници; торби за на 

рамо; торби за пазарење, спортски торби за 

сите намени  

кл. 25  облека за глава и облека; облека; 

маици; кошули; горни тренерки; долни 

тренерки; панталони; класични панталони; 

шорцеви; јакни; јакни отпорни на ветер; 

капути; анораци; пуловери; тиролки; џемпери; 

женски подкошули; дресови; чорапи; поло 

маички; ракавици; шалови; костими за 

пливање; фустани, здолништа, стегачи за 

впивање пот; нараквици за зглоб, елеци; 

палта, вратоврски, тренерки, атлетски 

униформи; ремени; капи; долна облека; 

капчиња; шапки; заштитници за сонце; 

стегачи за на глава; прслуци  

 

(111)  24444  (151)  28/03/2017 

(210)  TM  2015/920 (220)  15/09/2015 

(181)  15/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  All Star C.V. 

One Bowerman Drive, Beaverton, 97005, 

Oregon, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика; магнетни носачи на 

податоци; дискови за снимање; механизми за 

апаратите што се активираат со монети или 

жетони; регистар каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; апарати за гаснење пожар; 

оптички производи вклучени во оваа класа, 

вклучително очила, очила за сонце, спортски 

заштитни очила за сите намени, ланчиња за 

очила, футроли за очила, рамки за очила, 

леќи, додатоци и компоненти за очила: 

диоптерски очила, очила за сонце, очила, 

рамки и леќи за диоптерски очила и очила за 

сонце; додатоци за очила, имено, ремени, 

врвки за на врат и ремени за на глава; 

футроли за диоптерски очила и очила за 

сонце; футроли за носење, држачи и 

заштитни футроли за очила; спортски 

заштитни очила за сите намени, оптички 

рамки и додатоци за, футроли за очила и 

додатоци; футроли за мобилни телефони и 

преносни компјутерски уреди; футроли за 

носење, држачи и заштитни футроли за 
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мобилни телефони и преносни компјутерски 

уреди  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи, кожа од животни, куфери и 

патни торби, чадори за дожд и за сонце и 

стапови за одење; торби; багаж; паричници; 

торби за прибор за лична хигиена; торбички; 

спортски торби; рачни торби; патни 

цилиндрични торби; торби за на грб; женски 

ташни, курирски торби, торби за спортување 

[кои не се обликувани да содржат 

специфични апарати кои се користат во 

спортување] и џебни паричници; торби за на 

рамо; торби за пазарење, спортски торби за 

сите намени  

кл. 25  облека за глава, обувки и облека; 

облека; чевли, спортски обувки; атлетски 

обувки; кошаркарски обувки; обувки за 

скејтбординг; обувки за трчање, класични 

чевли; чевли со крампони; сандали; чизми; 

маици; кошули; горни тренерки; долни 

тренерки; панталони; класични панталони; 

шорцеви; јакни; јакни отпорни на ветер; 

капути; анораци; пуловери; тиролки; џемпери; 

женски подкошули; дресови; чорапи; поло 

маички; ракавици; шалови; костими за 

пливање; фустани, здолништа, стегачи за 

впивање пот; нараквици за зглоб, елеци; 

палта, вратоврски, тренерки, атлетски 

униформи; ремени; капи; долна облека; 

капчиња; шапки; заштитници за сонце; 

стегачи за на глава; прслуци  

 

(111)  24207  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/929 (220)  17/09/2015 

(181)  17/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црвена, темно црвена, зелена, црна, 

бела, сива, златна, кремова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(111)  24208  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/930 (220)  17/09/2015 

(181)  17/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Gajur Lloga 

Selo Livada, 6330, Struga, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и за 

земјоделството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

лепливи материи што се користат во 

индустријата, агенси за одлепување [хемиски 

производи за растечнување на скробни 

лепила], бои (хемиски производи за 

осветлување на боите, за индустриска 

употреба), бои (хемиски производи за 

производство на бои), бојосување метали 

(соли за бојосување метали), глутен [лепило], 
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што не се користи за канцелариски 

материјали или домаќинство, деколоранти за 

индустриска употреба, лепила за ѕидни 

плочки, лепила за ѕидни тапети, лепила за 

кожа, лепила за лепење плакати, лепила за 

премачкување основни бои, лепило, лепило 

за индустриска употреба, лепила за 

изолациони фасади, лепливи материи за 

индустријата, пигменти (хемиски производи 

што се користат во производството на 

пигменти), пластични маси во сурова 

состојба, полиуретански лепила / пени, 

препарати за белење [деколоранти] за 

индустриска употреба, препарати за 

постигнување водонепропустливост на 

цемент со исклучок на бои, производи за 

конзервирање (ѕидарски производи за 

конџервирање); празредувачи за лакови, 

самоизрамнувачки маси, силикон, силиконски 

полнила, фугирни маси, хемиски производи 

за осветлување на боите, индустриска 

употреба, хемиски производи за спречување 

кондензација, хемиски средства за белење, 

цемент  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови, средства за 

заштита од р'ѓа и гниење на дрвото; материи 

за боење; средства за нагризување; сурови 

природни смоли; метали во листови и во прав 

за сликарите, декоратерите, печатарите и 

уметниците  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

азбестен цемент, азбестен малтер, бетон, 

декоративни елементи што не се од метал за 

градба, ѕидни облоги што не се од метал за 

градба, малтер, малтер за градба, 

декоративни малтери, материјали за 

зајакнување што не се од метал, за градба, 

фасади што не се од метал за градба   

 

(111)  24209  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/934 (220)  18/09/2015 

(181)  18/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Shiseido Company, Ltd. 

7-5-5 Ginza, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN 104-

0061, JP 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

ULTIMUNE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење; препарати за чистење, полирае, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија; 

етерични масла; козметички производи; 

лосиони за коса; препарати за нега на заби  

 

(111)  24210  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/935 (220)  21/09/2015 

(181)  21/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за хотелиерство туризам 

трговија и транспорт АУРОРА РЕСОРТ И 

СПА ДООЕЛ увоз-извоз Берово 

ул. 3 бб, , 2330, Берово, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, зелена, жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; организирање 

патувања; организирање крстарења; 

придружување патници; превезување 

патници; резервации за превоз; резервации 

за патувања; разгледувања на културни 

знаменитости и обиколки (туризам); 

информирање за превоз  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, привремено сместување; бироа за 

сместување (хотели и агенции); сместување 

(изнајмување за времено сместување); 
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резервирање за сместувања; услуги во 

барови; резервирање пансиони; пансиони и 

интернати; бифеа (снек-барови); кафетерии 

(експрес ресторани); услуги на камповите за 

летување; служење храна и пијалаци; 

летувалишта; резервирање хотели; хотели: 

изнајмување простории за состаноци; 

изнајмување за времено сместување; 

ресторани  

кл. 44  бањи за хигиенски потреби; бањи 

(турски бањи); козметички салони; услуги со 

лековити бањи; маникирање; масажа; услуги 

со сауна; услуги со солариум  

 

(111)  24211  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/938 (220)  23/09/2015 

(181)  23/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за трговија со 

специјализирани производи КОТРАКТ - 

ФИТ ДООЕЛ Скопје 

ул. Ибе Паликуќа бр. 12-7 , 1060, Скопје, 

Ѓорче Петров , MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  алгинати за храна, месо, 

конзервирано, рибино масло за исхрана, за 

луѓе, овошје во конзерви  

кл. 32  изотонични пијалаци, овошни 

екстракти (безалкохолни овошни екстракти)  

кл. 35  продажба на големо и  продажба на 

мало на: диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, прехранбени 

производи   (диететски прехранбени 

производи) за медицинска употреба, 

додатоци во исхрана суплементи, алгинати 

за храна, месо, конзервирано, рибино масло 

за исхрана, за луѓе, овошје во конзерви, 

изоточни пијалаци, овошни екстракти 

(безалкохолни овошни екстракти), 

концентрати за подготовка на изотонични 

пијалоци за спортисти  

 

(111)  24212  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/944 (220)  24/09/2015 

(181)  24/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Шерденков Дарко 

ул. Пелистер 46, Битола, MK 

(540)  

 

СИДО 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, управување со 

работата  

кл. 41  културни активности, забава  

 

(111)  24213  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/945 (220)  25/09/2015 

(181)  25/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(300)  014501944  24/08/2015  EM 

(732)  Colgate - Palmolive Company, (A 

Delaware Corporation) 

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  светло/темно кафена, бела, зелена, 

маслинеста 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за лична нега, како 

немедицински препарати за чистење на тело 

и кожа  

 

(111)  24214  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/946 (220)  25/09/2015 

(181)  25/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(300)  014501911  24/08/2015  EM 

(732)  Colgate - Palmolive Company, (A 

Delaware Corporation) 

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, портокалова, жолта, бела, 

зелена, маслинеста 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за лична нега, како 

немедицински препарати за чистење на тело 

и кожа  

 

(111)  24215  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/947 (220)  25/09/2015 

(181)  25/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(300)  014501936  24/08/2015  EM 

(732)  Colgate - Palmolive Company, (A 

Delaware Corporation) 

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, лила, жолта, златна, зелена, 

маслинаста, беж, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за лична нега, како 

немедицински препарати за чистење на тело 

и кожа  

 

(111)  24216  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/948 (220)  25/09/2015 

(181)  25/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(300)  014501928  24/08/2015  EM 

(732)  Colgate - Palmolive Company, (A 

Delaware Corporation) 

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US 

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

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, светло розе, розе, зелена, 

маслинеста, бела, светло зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за лична нега, како 

немедицински препарати за чистење на тело 

и кожа  

 

(111)  24217  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/949 (220)  25/09/2015 

(181)  25/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(300)  014556674  24/08/2015  EM 

(732)  Colgate - Palmolive Company, (A 

Delaware Corporation) 

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  маслинеста, светло/темно зелена, 

бела, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за лична нега, како 

немедицински препарати за чистење на тело 

и кожа; препарати за нега на коса; 

навлажнувачи, креми и лосиони за тело и 

кожа  

 

(111)  24218  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/952 (220)  25/09/2015 

(181)  25/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Финансиско друштво МОНИМАКС 

ФИНАНСИСКО ДООЕЛ Охрид 

ул. Булевар Туристичка бр. 75-6, Охрид, 

MK 

(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. 

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ 

Бул. Македонски просветители 8, Охрид 

(540)  

 

(591)  светло и потемно плава, зелена боја 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(111)  24219  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/953 (220)  28/09/2015 

(181)  28/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  "DAST" sha 

Autostrada Tirane - Durres, R. e Shqiperise, 

ZB 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 
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(540)  

 

(591)  црвена, бела, и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  градежни материјали (неметални); 

цврсти неметални цевки за градба; асфалт, 

црна  смола и битумен; неметални преносни 

конструкции; споменици што не се од метал  

кл. 35  рекламирање, водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(111)  24220  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/954 (220)  28/09/2015 

(181)  28/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

СКОПСКО ЗВУЧИ СУПЕР 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

кл. 35  рекламирање; организирање на 

музички настани  

 

(111)  24533  (151)  10/04/2017 

(210)  TM  2015/955 (220)  28/09/2015 

(181)  28/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  UNIMED Pharma, s.r.o., 

Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava, SK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

UNIDEXA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  24221  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/956 (220)  28/09/2015 

(181)  28/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги АДУТ ГВН ДООЕЛ увоз-извоз 

с. Тромеѓа, 1310, Куманово, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење   

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, животни (живи), 
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свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни, пивски 

слад  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(111)  24250  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/957 (220)  28/09/2015 

(181)  28/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги АДУТ ГВН ДООЕЛ увоз-извоз 

с. Тромеѓа, 1310, Куманово, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење   

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, животни (живи), 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни, пивски 

слад  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(111)  24251  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/958 (220)  28/09/2015 

(181)  28/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  TECNO TELECOM (HK) LIMITED A 

corporation organized existing under the 

laws of HONG KONG 

RMS 05-15, 13A/F SOUTH TOWER, WORLD 

FINANCE CTR HARBOUR CITY, 17 CANTON 

RD TST KLN, HK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мобилни телефони; батерии, 

електрични, полначи за електрични батерии; 

кутии за звучници; опрема за мобилни 

телефони за навигација без раце (Hands 

free); конектори за електрични водови; 

компјутерски мемориски уреди; слушалки, 

видео екрани; камери [фотографија]; мерни 

инструменти за количество; намотки 

[електрична енергија]; електрични 

инсталации за далечинско управување на 

индустриско работење; панели за 

сигнализација, светлечки или механички; 

основи за интегрирани кола  

 

(111)  24252  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/961 (220)  29/09/2015 

(181)  29/09/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Адвокат Ирена Стојановиќ 

бул. Гоце Делчев бр. 11 - ДТЦ Мавровка 

мезанин локал 9, Скопје, MK 

(540)  
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(591)  темно црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  водење на рботењето, управување со 

работата; консултации за раководење со 

персонал  

кл. 45  правни услуги; услуги при водење 

судски процеси; правно истражување; 

медијација  

 

(111)  24253  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/972 (220)  09/10/2015 

(181)  09/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Финско Друштво МКеш Македонија 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Орце Николов бр. 68, 1-кат, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, цена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; 

ангажирање манекени за рекламирање или 

промовирање на производи; 

аукционерство; 

аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; 

барање спонзорства; 

бизнис (помош во водењето бизнис); 

бизнис информации; 

бизнис истражување; 

бизнис консултирање (професионално бизнис 

консултирање); 

бизнис проценки; 

бизниси (услуги за преместување на 

бизнисите); 

вработување персонал; 

директно рекламирање преку пошта; 

дистрибуција на примероци; 

договарање претплати за телекомуникациски 

услуги за трети лица 

економско прогнозирање; 

експерти за ефикасност; 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите;  

изнајмување рекламен материјал; 

индустриско управување (помош за 

комерцијално или индустриско управување; 

информативни агенции (комерцијално- 

информативни агенции); 

информации (бизнис информации); 

испитување (бизнис испитување); 

испитување најавното мислење; 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење); 

книговодство; 

комерцијални информации и советување на 

потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; 

комерцијално или индустриско управување 

(помош за комерцијално и индустриско 

управување); 

компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци); 

компјутерски бази на податоци (собирање 

информации во компјутерски бази на 

подагоци); 

компјутерско рекламирање преку интернет; 
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консултации за раководење со персонал; 

консултирање (професионално бизнис 

консултирање); 

лепење плакати; 

маркетинг истражување; 

маркетинг студии; 

надворешно рекламирање; 

објавување рекламни текстови; 

обработка на текстови; 

одговор (телефонски одговор) за 

претплатниците што не се достапни; 

пишување рекламни текстови; 

подготовување даночни уплати; 

помош за комерцијално или индустриско 

управување; 

потрошувачи (комерцијални информации и 

советување на потрошувачи)[советувалиште 

за погрошувачи]; 

пребарување (бизнис пребарување); 

претплати (договарање прегплати) 

зателекомуникациски услуги за трети лица; 

прогнозирање (економско прогнозирање); 

промовирање на продажбата за трети лица; 

проценки (бизнис проценки); 

радио реклами; 

раководење (советодавни услуги за бизнис 

раководење); 

рекламен материјал (ажурирање на 

рекламниот материјал); 

рекламен материјал (изнајмување рекламен 

материјал); 

рекламирање; 

рекламирање [огласување]; 

рекламирање преку пошта; 

рекламирање преку радио; 

рекламни огласи (ширење на рекламните 

огласи); 

рекламни текстови (објавување рекламни 

текстови); 

рекламни текстови (пишување рекламни 

текстови); 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци 

собирање информации во компјутерските 

бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

советување за бизнис работење; 

советување за бизнис работење и 

организација; 

советување на потрошувачите (комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачите) [советувалиште за 

потрошувачи]; 

телевизиски реклами; 

телевизиско рекламирање; 

телекомуникациски услуги (договарање 

претплати за телекомуникациски услуги) за 

трети лица; 

телефонски одговор за претплатници што не 

се достапни 

  

кл. 36  агенции за наплаќање долгови; 

агенциии за кредити; 

анализирање (финансиско анализирање); 

банкарски служби за дебитни картички; 

банкарски трансакции од дома; 

гаранции; 

давање заеми врз основа на хипотеки; 

заеми; 

издавање кредитни картички; 

инвестиции (капитални инвестиции); 

информации (финансиски информации); 

кредитни картички (издавање кредитни 

картички); 

купување на кредит; 

лизинг на недвижности; 

наплаќање (организирање наплаќање); 

недвижен имот (проценување недвижен 

имот); 

организирање наплаќање; 

позајмување врз основа на залог; 

пренесување средства (електронско 

пренесување средства); 

проценки (финансиски проценки) 

[осигурување, банкарство, недвижнини]; 

служби за кредитни картички; 
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советување во врска со финансии; 

спонзорирање (финансиско спонзорирање); 

управување (финансиско управување); 

факторинг [администрирање на 

побарувачката на една организација со 

посредство на надворешен орган]; 

финансии (советување во врска со 

финансии); 

финансиски информации; 

финансиски проценки [осигурување, 

банкарство, недвижнини]; 

финансиски услуги; 

финансиско спонзорирање; 

финансиско управување;  

штедилници  

 

(111)  24254  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/974 (220)  01/10/2015 

(181)  01/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 

BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

Секој допир е чекор напред 

(Секој допир, чекор напред) 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  раствори за контрола што се користат 

за следење на гликоза во крвта и со уреди за 

испорала на инсулин  

кл. 5  тест ленти за уреди за следење на 

гликоза во крвта  

кл. 9  софтвер што се користи во комбинација 

со уреди за следење на гликоза во крвта, 

инсулински инфузиони пумпи и лепенки  

кл. 10  уреди за мерење и следење на 

гликоза во крвта, вклучувајќи делови и 

додатоци; ланцети, уреди за прободување и 

други уреди за убоди во прст што се користат 

за земање крв што треба да се користат со 

уреди за следење на гликоза во крвта или за 

други медицински намени; уреди за испорака 

на инсулин, имено инсулински инфузиони 

пумпи и лепенки, катетри, игли-пенкала, 

шприцеви, вметнувачи на игли и преносни 

апарати; преносни апарати за трансдермална 

администрација на медикаменти, имено, 

лепенки за испорака на инсулин што се 

продаваат без лек; медицински уреди, имено, 

монитори за администрација на медикаменти 

што користат сигнали и потсетници; 

медицински уреди за трансдермална 

администрација на медикаменти, имено, 

преносни апарати за трансдермална 

апликација на медикаменти, имено, лепенки 

за испорака на инсулин што се продаваат без 

лек; делови за медицински уреди, имено, 

канили што се продаваат како единица со 

медицински апарат за трансдермална 

администрација на медокаменти и што се 

продаваат одделно  

кл. 16  публикации, промотивни материјали, 

упатства, и информативни брошури поврзани 

со уреди за следење на гликоза во крвта, 

уреди за испорака на инсулин и дијабетес  

кл. 41  образовни услуги поврзани со уреди 

за следење на гликоза во крвта, уреди за 

испорака на инсулин и дијабетес; 

обезбедување информации поврзани со 

уреди за следење на гликоза во крвта, уреди 

за испорака на инсулин и дијабетес  

 

(111)  24255  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/975 (220)  01/10/2015 

(181)  01/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 

BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 



 

 

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

 

30 Април 2017 
 

Гласник Бр. 2/2017  

(540)  

 

NEUTROGENA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за нега на кожата на лицето, 

имено, хидратантна крема за лице, 

хидратантен гел за лице, хидратантен лосион 

за лице, производи за чистење лице, 

марамчиња за лице,  лосион за чистење 

лице, ленти за лице, маска за лице, 

адстрингентни производи за лице, крема за 

третман на лице, гел за третман на лице, 

лосион за третман на лице, серум за лице, 

крема за третман на очи, гел за третман на 

очи, лосион за третман на очи, крема против 

стареење, гел против стареење, лосион и 

третман против стареење; производи за нега 

на телото, имено лосион за тело, крема за 

тело, производи за миење на тело; крема за 

раце, лосион за раце; крема за стапала, 

лосион за стапала  

кл. 5  препарати за третман на акни, имено, 

препарат за чистење на акни, третман на 

акни и хидратација на акни; производи за 

заштита од сонце, производи за потемнување 

на кожата без сончање  

 

(111)  24256  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/976 (220)  02/10/2015 

(181)  02/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво со ограничена одговорнот 

за трговија, производство и услуги СЛОГА 

ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци 

ул. Страшо Пинџур бр. 56, Кавадарци, MK 

(740)  Зоран Јованов 

ул. Страшо Пинџур бр. 56, Кавадарци 

(540)  

 

(591)  плава, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење   

кл. 35  реклмирање; водење на работењето; 

управување со работата  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање на стока  

 

(111)  24257  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/978 (220)  01/10/2015 

(181)  01/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Marriott Worldwide Corporation, a 

Maryland corporation 

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 

20817, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотелски услуги; ресторански, 

угостителски, бар и салонски услуги; услуги 

на одморалиште и сместување; 

обезбедување на простории за општа намена 

за состаноци, конференции и изложби; 
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обезбедување на простории за банкети и 

простории за социјална намена за посебни 

прилики; и услуги на резервација за хотелско 

сместување  

 

(111)  24258  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/979 (220)  05/10/2015 

(181)  05/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(300)  14018402  30/04/2015  EM 

(732)  Europcar International 

Batimrnt OP 2 rue Rene Caudron,  , 78960, 

Voisins le Bretonneux, FR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, зелена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила; апарати за движење по копно, 

во воздух или вода; возила за движење во 

воздух, на копно или вода; возила за 

патување по копно, воздух, железница или 

вода; моторни возила за употреба за 

превезување на луѓе; возила за превоз на 

стока; моторни возила; возила за превоз на 

лица; возила за транспорт на стока; спортски 

автомобили; тркачки автомобили; моторни 

домови; мобилни домови (приколки); моторни 

приколки; возила во вид на комбиња; 

моторни комбиња; камперски комбиња; 

автомобили за кампување; камиони како 

моторни копнени возила; камиони за превоз; 

трговски камиони; индустриски товарни 

возила; камиони; вагони; автобуси  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариско 

работење; електронско чување на податоци; 

организација, функционирање и контрола на 

шеми за лојалност и поттикнување; 

рекламирање услуги кои се достапни преку 

интернет; продукција на телевизиски и радио 

реклами; сметководство; аукции; трговски 

саеми; анкети; обработка на податоци; 

обезбедување на бизнис информации; 

маркетинг услуги; услуги за промоција; услуги 

за управување со базата на податоци; 

деловни информациски услуги обезбедени 

онлајн од компјутерска база на податоци или 

на интернет; составување реклами за 

употреба како веб страни; истражување на 

пазарот; анализа на рекламирање одговор и 

истражување на пазарот; деловни услуги во 

областа на изнајмување на возила; услуги за 

транспорт и управување со бизнисот на возен 

парк; трошковна анализа и статистика во 

врска со возилата; бизнис побарувања; 

бизнис истраги; демонстрација на 

компјутерски производи; компјутеризирано 

управување со датотеки; собирање и 

организирање на податоците во една главна 

датотека во областа на автомобилското 

рекламирање и изнајмување на возило; 

организирање на изложби за рекламирање 

што се однесуваат на автомобили и 

изнајмување на возило; малопродажни 

услуги поврзани со продажба на возила и 

апарати за патување по копно, воздух, 

железница или вода, информации и совети 

во врска со сите овие услуги  

кл. 36  осигурителни услуги кои се однесуваат 

на возила; информации и совети во врска со 

сите овие услуги  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање на 

стоки; аранжмани за патување; превоз на 

лица и стоки (во воздух, на копно или вода); 

организирање превоз на патници или стоки 
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(во воздух, на копно или вода); изнајмување 

на возила за движење во воздух, на копно 

или вода; изнајмување на автомобили, 

автомобили за кампување, товарни камиони, 

камиони, комбиња, вагони, автобуси, 

приколки; услуги за изнајмување на возило; 

организација за изнајмување на возила за 

движење во воздух, на копно или вода; 

изнајмување на опрема и додатоци за 

возило; услуги за резервација за возило и 

транспорт; шоферски услуги; услуги за 

изнајмување на возила управувани од 

шофер; услуги за управување со возен парк; 

транспортни услуги; курирски услуги (пораки 

или производи); услуги на влечно возило; 

ангажирање на превозни средства; 

информации и совети во врска со сите овие 

услуги  

 

(111)  24259  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/980 (220)  05/10/2015 

(181)  05/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за трговија, производство, 

услуги, шпедиција, увоз-извоз 

ПЕКАБЕСКО АД 

ул. 10 Бр. 44 с. Кадино 1041 Илинден, 

Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно црвена, кафеава, 

жолта, зелена, светло и темно розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, месни преработки, живина, 

сувомесни производи, шунка, конзерва од 

месо од живина во парчиња  

 

(111)  24260  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/981 (220)  05/10/2015 

(181)  05/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за трговија, производство, 

услуги, шпедиција, увоз-извоз 

ПЕКАБЕСКО АД 

ул. 10 Бр. 44 с. Кадино 1041 Илинден, 

Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно црвена, кафеава, 

жолта, зелена, светло и темно розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, месни преработки, сувомесни 

производи, шунка, конзерва од месо во 

парчиња  

 

(111)  24367  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/982 (220)  05/10/2015 

(181)  05/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за трговија, производство, 

услуги, шпедиција, увоз-извоз 

ПЕКАБЕСКО АД 

ул. 10 Бр. 44 с. Кадино 1041 Илинден, 

Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(540)  

 

(591)  бела, светло и темно црвена, кафеава, 

жолта, зелена, светло и темно розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, месни преработки, сувомесни 

производи, шунка, конзерва од месо во 

парчиња  

 

(111)  24262  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/983 (220)  05/10/2015 

(181)  05/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за трговија, производство, 

услуги, шпедиција, увоз-извоз 

ПЕКАБЕСКО АД 

ул. 10 Бр. 44 с. Кадино 1041 Илинден, 

Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно црвена, кафеава, 

жолта, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење, паштети, сувомесни 

прозводи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги при увоз-извоз и трговија на 

големо и мало со: месо, риба, живина и 

дивеч; месни преработки; конзервирано, 

смрзнато, сушено и варено овошје и 

зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, 

млеко и млечни производи; масла и масти за 

јадење, паштети, сувомесни производи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

 

(111)  24263  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/987 (220)  06/10/2015 

(181)  06/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ЕЛЕКТРОМОНТАЖА СКЛОПКИ ДОО 

Охрид 

ул. 15-ти Корпус бр. 1А, 6000, Охрид, MK 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  

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

1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални материјали 

за железнички шини, жици и кабли од обичен 

метал кои не се електрични, браварски 

производи, мали метални производи, 

метални цевки, каси, производи од метал, кои 

не се опфатени со другите класи, руди  

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и трансмисиски 
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елементи (освен за сувоземни возила), 

земјоделски направи (кои не се рачни), 

инкубатори за јајца  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар 

каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати 

за гаснење пожар  

 

(111)  24264  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/988 (220)  05/10/2015 

(181)  05/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 

АНАБЕЛА 2015 ДООЕЛ увоз-извоз ОХРИД 

ул. 15-ти КОРПУС бр. 2 КОМПЛЕКС ТАЦИ, 

Охрид, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, сива, кафеава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина, сушено и варено 

овошје и зеленчук, јајца, млеко, масла  

кл. 30  производи од тесто и слатки, сладолед  

кл. 43  услуги на обезбедување храна  

 

(111)  24266  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/989 (220)  06/10/2015 

(181)  06/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Hilton Worldwide Holding LLP 

Maple Court Central Park, Reeds Crescent, 

Watford WD24 4QQ , GB 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

HILTON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги на забава во живо и музичка 

забва; услуги на ноќен клуб; услуги на 

клубови за здравје, разонода и слободно 

време; обезбедување спортски и рекреативни 

содржини како и содржини за слободно време 

и разонода; организирање, уредување и 

водење на функции, конференции, изложби, 

семинари и состаноци; резервирање карти за 

театаср, опера и концерт  

кл. 44  салони за разубавување, фризерски 

салони, берберски услуги; услуги на масажа; 

здравствени спа услуги; обезбедување 

содржини и функции на сауна, јакузи, Турска  

бања, солариум и палуби за сончање; услуги 

на арома терапија; советување во врска со 

разубавување, фризирање и ароматерапија  

 

(111)  24267  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/990 (220)  06/10/2015 

(181)  06/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  MEIZU TECHNOLOGY CO. LTD 

MEIZU TECHNOLOGY BUILDING, 

TECHNOLOGY & INNOVATION COAST, 

ZHUHAI CITY, GUANGDONG, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски оперативни програми, 

снимени; апарати за обработка на податоци; 

монитори [компјутерски хардвер]; софтвер 

(компјутерски софтвер), снимен; компјутерски 

програми [софтвер што може да се симнува 

од интернет]; компјутерски периферни уреди; 

компјутерски бележници; апарати за 

регистрирање на време; фотокопири 

[фотографски, електростатички, термички]; 

ваги; мерки; огласни табли (електронски 

огласни табли); преносливи телефони; 

прибор за користење на телефоните без 

раце; радарски апарати; апарати за 

меѓусебна комуникација; предаватели на 

електронски сигнали; телефонски апарати; 

далечинско управување на знаци (електро-

динамички апарати за далечинско 

управување на знаци); разДелни кутии 

[електрицитет]; разводни табли; електрични 

апарати за надгледување; телевизиски 

апарати; слушалки; опрема за чепчиња за 

уши; видеокамери; преносливи медија 

плеери; кутии за звучници; приемници (аудио 

и видео приемници); фотоапарати 

[фотографија]; апарати за вршење анализа 

на воздухот; електрични мрежи (материјали 

за електрични мрежи) [жици, кабли]; 

приклучоци за конверзија на енергија; 

штекери и други електрични спојки; апарати 

за далечинско управување; електрични 

прекинувачи; автоматски временски 

прекинувачи; заштитни уреди за лична 

употреба против незгоди; електрични 

инсталации за заштита од кражба; очила; 

уред за полнење (батерии на полнење) - 

power bank, батерии,електрични; полначи за 

батерии  

 

(111)  24268  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/991 (220)  07/10/2015 

(181)  07/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Spirits International B.V. 

3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 

Luxembourg, LU 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  светло зелена, темно зелена, златна, 

светло златна, темно златна, бела, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво); 

вотка  

 

(111)  24269  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/993 (220)  07/10/2015 

(181)  07/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за промет на големо и мало 

АУРОРА ТУРС Славчо ДООЕЛ, Скопје, 

бул. Јане Сандански,  Трговски центар 

локал бр. 4, Аеродром, 1000, Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

AURORA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; организирање 

патувања; организирање крстарења; 

придружување патници; превезување 

патници; резервации за превоз; резервации 

за патувања; разгледување на културни 
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знаменитости и обиколки (туризам); 

информирање за превоз  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности; насочување 

(професионално насочување), конгреси, 

академии, организирање и водење 

колоквиуми; организирање и водење 

концерти; семинари (организирање и 

водење); услуги на клубови (забава и 

образование); организирање шоу програми; 

организирање спортски натпревари; паркови 

(забавни паркови); фотографски репортажи; 

продавање билети (забава)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци, привремено сместување, бироа за 

сместување (хотели и агенции); смстување 

(изнајмување за времено сместување); 

резервирање за сместување; услуги во 

барови; резервирање пансиони; пансиони и 

интернати; бифеа (снек-барови); кафетерии 

(експрес ресторани); услуги на камповите за 

летување; служење храна и пијалаци; 

летувалишта; резервирање хотели; хотели; 

изнајмување простории за состаноци; 

изнајмување за времено сместување; 

ресторани  

 

(111)  24529  (151)  10/04/2017 

(210)  TM  2015/994 (220)  07/10/2015 

(181)  07/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

објавување рекламни текстови, огласување 

/рекламирање/, организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

плакатирање /огласување/, преписи на 

соопштенија, промоција /продажба за трето 

лице/, пропагандни дејности, проучување на 

пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање 

по пат на телевизија, рекламни огласи 

(ширење на рекламни огласи), статистичко 

информирање, телефонско одговарање 

(служби за телефонско одговарање/за 

отсутни претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 
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комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет 

сообраќајот; услуги на говорна пошта; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио конференции 

и конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, имено, 

безжичен пренос на звук и податоци; 

телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, 

работа на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување услуги 

на центри на податоци; хостирање (хостинг), 

складирање и одржување на web страници, 

web центри, електронска пошта, електронски 

групи, лист сервери како и на дигитална 

содржина и податоци на трети лица; услуги 

на провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(111)  24530  (151)  10/04/2017 

(210)  TM  2015/995 (220)  07/10/2015 

(181)  07/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 
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картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

објавување рекламни текстови, огласување 

/рекламирање/, организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

плакатирање /огласување/, преписи на 

соопштенија, промоција /продажба за трето 

лице/, пропагандни дејности, проучување на 

пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање 

по пат на телевизија, рекламни огласи 

(ширење на рекламни огласи), статистичко 

информирање, телефонско одговарање 

(служби за телефонско одговарање/за 

отсутни претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет 

сообраќајот; услуги на говорна пошта; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио конференции 

и конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, имено, 

безжичен пренос на звук и податоци; 

телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 
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услуги на дизајнирање на web страници, 

работа на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување услуги 

на центри на податоци; хостирање (хостинг), 

складирање и одржување на web страници, 

web центри, електронска пошта, електронски 

групи, лист сервери како и на дигитална 

содржина и податоци на трети лица; услуги 

на провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(111)  24528  (151)  10/04/2017 

(210)  TM  2015/996 (220)  07/10/2015 

(181)  07/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

објавување рекламни текстови, огласување 

/рекламирање/, организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

плакатирање /огласување/, преписи на 

соопштенија, промоција /продажба за трето 

лице/, пропагандни дејности, проучување на 

пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање 

по пат на телевизија, рекламни огласи 

(ширење на рекламни огласи), статистичко 

информирање, телефонско одговарање 

(служби за телефонско одговарање/за 

отсутни претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 
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сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет 

сообраќајот; услуги на говорна пошта; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио конференции 

и конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, имено, 

безжичен пренос на звук и податоци; 

телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, 

работа на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување услуги 

на центри на податоци; хостирање (хостинг), 

складирање и одржување на web страници, 

web центри, електронска пошта, електронски 

групи, лист сервери како и на дигитална 

содржина и податоци на трети лица; услуги 

на провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(111)  24526  (151)  10/04/2017 

(210)  TM  2015/997 (220)  07/10/2015 

(181)  07/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 
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картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

објавување рекламни текстови, огласување 

/рекламирање/, организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

плакатирање /огласување/, преписи на 

соопштенија, промоција /продажба за трето 

лице/, пропагандни дејности, проучување на 

пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање 

по пат на телевизија, рекламни огласи 

(ширење на рекламни огласи), статистичко 

информирање, телефонско одговарање 

(служби за телефонско одговарање/за 

отсутни претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет 

сообраќајот; услуги на говорна пошта; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио конференции 

и конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, имено, 

безжичен пренос на звук и податоци; 

телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, 
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работа на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување услуги 

на центри на податоци; хостирање (хостинг), 

складирање и одржување на web страници, 

web центри, електронска пошта, електронски 

групи, лист сервери како и на дигитална 

содржина и податоци на трети лица; услуги 

на провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(111)  24527  (151)  10/04/2017 

(210)  TM  2015/998 (220)  07/10/2015 

(181)  07/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

објавување рекламни текстови, огласување 

/рекламирање/, организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

плакатирање /огласување/, преписи на 

соопштенија, промоција /продажба за трето 

лице/, пропагандни дејности, проучување на 

пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање 

по пат на телевизија, рекламни огласи 

(ширење на рекламни огласи), статистичко 

информирање, телефонско одговарање 

(служби за телефонско одговарање/за 

отсутни претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 
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сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет 

сообраќајот; услуги на говорна пошта; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио конференции 

и конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, имено, 

безжичен пренос на звук и податоци; 

телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, 

работа на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување услуги 

на центри на податоци; хостирање (хостинг), 

складирање и одржување на web страници, 

web центри, електронска пошта, електронски 

групи, лист сервери како и на дигитална 

содржина и податоци на трети лица; услуги 

на провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(111)  24360  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/999 (220)  07/10/2015 

(181)  07/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало Агротехна Атанас и др. ДОО увоз-

извоз Скопје 

ул. Борис Трајковски 9 бр. 10, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени возила); 

машински елементи за спојување и пренос  

(освен за копнени озила); земјоделски 

направи (кои не се рачни); инкубатори за 

јајца  

кл. 12  возила, апарати за движење по земја, 

воздух или вода  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

 

(111)  24270  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/1005 (220)  09/10/2015 

(181)  09/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Toto Limited 

Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta' 

Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, сива, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  24272  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/1007 (220)  09/10/2015 

(181)  09/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Toto Limited 

Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta' 

Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  светло зелена, темно зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  24274  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/1008 (220)  09/10/2015 

(181)  09/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Toto Limited 

Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta' 

Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  светло зелена, темно зелена, бела, 

сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 32  минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  24277  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/1009 (220)  09/10/2015 

(181)  09/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Toto Limited 

Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta' 

Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  24366  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/1010 (220)  09/10/2015 

(181)  09/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Toto Limited 

Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta' 

Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  зелена, портокалова, црна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  24281  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/1011 (220)  09/10/2015 

(181)  09/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Toto Limited 

Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta' 

Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  24283  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/1012 (220)  09/10/2015 

(181)  09/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Toto Limited 
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Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta' 

Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  24310  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/1013 (220)  09/10/2015 

(181)  09/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI 

TICARET LIMITED SIRKETI 

Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 

3/25 - 26, TR 34197 Bahcelievler , Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

Seawell 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински помагала  

 

(111)  24364  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/1018 (220)  09/10/2015 

(181)  09/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(300)  013964259  20/04/2015  EM 

(732)  Herbalife International, Inc. 

800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los 

Angeles, California 90015, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

BETA HEART 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната  

 

(111)  24362  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/1019 (220)  09/10/2015 

(181)  09/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(300)  54190/2015  09/04/2015  CH 

(732)  TOP SHOP INTERNATIONAL SA 

Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

HOT SHAPERS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, долна облека, обувки, капи  

 

(111)  24284  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/1020 (220)  09/10/2015 

(181)  09/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  NBA Propertes, Inc 

Olympic Tower - 645 Fifth Avenuе, New York, 

New York 10022, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  
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(591)  сива, виолетова и сите нијанси на 

портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава и образовни услуги во смисла 

на тековни телевизиски и радио програми во 

областа на кошарката и пренос во живо на 

кошаркарски натпревари и кошаркарски 

приредби; продукција и дистрибуција на 

радио и телевизиски шоу програми на 

кошаркарски натпревари, кошаркарски 

настани и програми во областа на кошарката; 

водење и организирање на кошаркарски 

школи и кампови, школи и кампови за 

тренери, школи и кампови за танцов тим и 

кошаркарски натпревари; услуги на забава во 

смисла на лично појавување на маскота во 

костим или во танцов тим на кошаркарски 

натпревари и приредби, школи, кампови, 

промоции и други настани поврзани со 

кошарката, посебни настани и забави; услуги 

на клубови на обожаватели; услуги на 

забава, имено обезбедување на веб-страна  

со мултимедијална содржина во смисла на 

најзначајни телевизиски настани, 

интерактивни најзначајни телевизиски 

настани, видео снимки, снимање на видео 

преноси, интерактивен видео избор на 

најзначајни настани, радио програма, 

најзначајни настани на радио и аудио снимки 

во полето на кошарката; пренесување на 

вести и информации во смисла на 

статистички и други податоци во полето на 

кошарката; он-лaјн игри кои не може да се 

преземаат, имено, компјутерски игри, видео 

игри, интерактивни видео игри, акциони игри 

за вештини, аркадни игри, друштвени игри за 

деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и 

игри на погодување, услуги на електронско 

издаваштво; имено, издавање на часописи, 

водичи, билтени, боенки и други распореди 

на натпреварите преку Интернет, сите во 

полето на кошарката; обезбедување на он-

лајн компјутерска база на податоци во полето 

на кошарката  

 

(111)  24368  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/1026 (220)  09/10/2015 

(181)  09/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за трговија на мало и 

големо КАМ ДОО Скопје 

бул. „Србија“ бр. 35,, 1000, Скопје, Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

ROLLETI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во другите класи); 

пелатарски букви; клишиња; бебешки пелени 

[гаќички] од хартија и целулоза за еднократна 

употреба, бебешки пелени од хартија и 

целулоза за еднократна употреба; бебешки 

шамичиња од хартија и целулоза за 
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еднократна употреба, бришачи, крпи од 

хартија, крпи од хартија за маса, кеси од 

хартија, отстранување шминка (шамивчиња 

од хартија за отстранување шминка), 

подметки од хартија, производи за бришење, 

кујнски бришачи, салфети од хартија за маса, 

тоалетна хартија, шамичиња од хартија, 

шамичиња од хартија и целулоза за 

еднократна употреба  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици за 

стружење; сурово или полуобработено 

стакло (освен стакло што се користи во 

градежништвото); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не се 

вклучени во другите класи  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети и маси  

 

(111)  24363  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2015/1027 (220)  13/10/2015 

(181)  13/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(300)  014099774  21/05/2015  EM 

(732)  Herbalife International, Inc. 

800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los 

Angeles, California 90015, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхрана  

 

(111)  24285  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/1034 (220)  14/10/2015 

(181)  14/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(300)  58598/2015  17/07/2015  CH 

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

HEAD & SHOULDERS 

CLINICALLY PROVEN 

SOLUTIONS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, лосиони за коса, препарати за 

чистење, нега и разубавување на скалпот и 

косата, производи за стилизирање на косата, 

препарати за нијансирање, белење, 

осветлување и боење на косата  

 

(111)  24286  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/1035 (220)  14/10/2015 

(181)  14/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  INTERNATIONAL FOODSTUFFS 

COMPANY 

Al-Wahda Street Industrial Area No.1 P.O.Box 

4115, Sharjah, AE 

(740)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(540)  

 

(591)  зелена, нијанси на зелена, жолта и 

кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; 

преработени производи од месо; мешунки ; 

супи, бујон; преработени маслинки, 
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маслинова паста; млеко и млечни производи, 

путер; масло за јадење; сушени, 

конзервирани, смрзнати, варени, пушени или 

солени овошја и зеленчук; доматно пире. 

Готови јатки и сушено овошје како грицки; 

намази од лешник и путер од кикиритки; таан 

(семе од сусам паста); јајца и јајца во прав; 

чипс  

кл. 30  кафе, какао; пијалоци на основа на 

кафе или какао; пијалаци на основа на 

чоколадо; тестенини, полнети кнедли, 

тестенини; колачи и пекарски производи врз 

основа на брашно; десерти врз основа на 

брашно и чоколадо; леб, симит (турскиот 

прстенест ѓеврек покриен со сусам], погача 

[турскиот ѓеврек], пита, сендвичи, катмер 

[турско тесто], пити, торти, баклава (турски 

десерт на основа на тесто обложени со 

сируп], кадаиф [турскиот десерт на основа на 

тесто]; десерти врз основа на тестото 

обложени со сируп; пудинзи, пудинг, 

казандиби [турски пудинг], сутлијаш, кескул 

[турскиот пудинг]; Мед, пчелин лепак за 

човечка исхрана (саќе), прополис за исхрана; 

Мирудии'за прехранбени производи, ванила 

(арома), зачини, сосови (мирудии), сос од 

домати; Квасец, прашок за пециво; Брашно, 

гриз, скроб за храна; шеќер, коцка шеќер, 

шеќер во прав; Чај, леден чај; Ситни слатки, 

чоколади, бисквити, крекери, наполитанки 

(вафли); Гуми за џвакање; Сладолед, масло 

за јадење, мраз; Сол; ужинка со основа од 

житарки, пуканки, мелен овес, пченкарен 

чипс, житарики за појадок, обработена 

пченицата за исхрана на луѓето, кршен 

јачмен за исхрана на луѓето, преработен овес 

за исхрана на луѓето, преработен 'рж за 

исхрана на луѓето, ориз; меласа за храна  

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалок; Привремено сместување; Детски 

градинки (јасли); Чување на животни  

 

(111)  24287  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/1036 (220)  15/10/2015 

(181)  15/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско радиодифузно друштво 

ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје 

Кратко име: ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Никола Парапунов 51, Скопје, MK 

(540)  

 

ТЕЛМА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

 

(111)  24288  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/1037 (220)  15/10/2015 

(181)  15/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско радиодифузно друштво 

ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје 

Кратко име: ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Никола Парапунов 51, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темно сина и светло сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  
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кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

 

(111)  24289  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/1038 (220)  15/10/2015 

(181)  15/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско радиодифузно друштво 

ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје 

Кратко име: ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Никола Парапунов 51, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темно сина и светло сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

 

(111)  24311  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2015/1040 (220)  16/10/2015 

(181)  16/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за внатрешна и 

надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ 

Скопје 

, MK 

(740)  МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ 

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови, средства за 

заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи 

за боење, средства за нагризување, сурови 

природни смоли, метали во листови и во прав 

за сликарите, декоратерите, печатарите и 

уметниците  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун 

и производи од нив, кои не се опфатени во 

другите класи, полуфабрикати од пластични 

материјали, материјали за подлошка, за 

заптисување и за изолација, свитливи 

неметални цевки  

 

(111)  24198  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2015/1043 (220)  16/10/2015 

(181)  16/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за внатрешна и 

надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ 

Скопје 

, MK 

(740)  МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ 

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови, средства за 

заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи 

за боење, средства за нагризување, сурови 

природни смоли, метали во листови и во прав 

за сликарите, декоратерите, печатарите и 

уметниците  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 
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кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун 

и производи од нив, кои не се опфатени во 

другите класи, полуфабрикати од пластични 

материјали, материјали за подлошка, за 

заптисување и за изолација, свитливи 

неметални цевки  

 

(111)  24200  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2015/1044 (220)  16/10/2015 

(181)  16/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за внатрешна и 

надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ 

Скопје 

, MK 

(740)  МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ 

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови, средства за 

заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи 

за боење, средства за нагризување, сурови 

природни смоли, метали во листови и во прав 

за сликарите, декоратерите, печатарите и 

уметниците  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун 

и производи од нив, кои не се опфатени во 

другите класи, полуфабрикати од пластични 

материјали, материјали за подлошка, за 

заптисување и за изолација, свитливи 

неметални цевки  

 

(111)  24312  (151)  13/03/2017 

(210)  TM  2015/1045 (220)  16/10/2015 

(181)  16/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за внатрешна и 

надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ 

Скопје 

, MK 

(740)  МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ 

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови, средства за 

заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи 

за боење, средства за нагризување, сурови 

природни смоли, метали во листови и во прав 

за сликарите, декоратерите, печатарите и 

уметниците  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 
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материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун 

и производи од нив, кои не се опфатени во 

другите класи, полуфабрикати од пластични 

материјали, материјали за подлошка, за 

заптисување и за изолација, свитливи 

неметални цевки  

 

(111)  24199  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2015/1046 (220)  16/10/2015 

(181)  16/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за внатрешна и 

надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ 

Скопје 

, MK 

(740)  МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ 

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови, средства за 

заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи 

за боење, средства за нагризување, сурови 

природни смоли, метали во листови и во прав 

за сликарите, декоратерите, печатарите и 

уметниците  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун 

и производи од нив, кои не се опфатени во 

другите класи, полуфабрикати од пластични 

материјали, материјали за подлошка, за 

заптисување и за изолација, свитливи 

неметални цевки  

 

(111)  24324  (151)  13/03/2017 

(210)  TM  2015/1047 (220)  16/10/2015 

(181)  16/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за внатрешна и 

надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ 

Скопје 

, MK 

(740)  МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ 

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови, средства за 

заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи 

за боење, средства за нагризување, сурови 

природни смоли, метали во листови и во прав 

за сликарите, декоратерите, печатарите и 

уметниците  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  
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кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун 

и производи од нив, кои не се опфатени во 

другите класи, полуфабрикати од пластични 

материјали, материјали за подлошка, за 

заптисување и за изолација, свитливи 

неметални цевки  

 

(111)  24514  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2015/1048 (220)  16/10/2015 

(181)  16/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  КОМПАНИЈА АРСОВИ ГРУП 

ул. „21 Мај“ бр. 15, 2000, Штип, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена, црна, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење   

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз, зачини, бибер, 

ванилин шеќер винобран, каранфилче, 

конзерванс, лимонтус, мускатно оревче, 

прашок за пециво, сода бикарбона, сув 

квасец, цимет, црвен пипер  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги при производство, увоз-извоз 

и трговија на големо и мало со: месо, риба, 

живина и дивеч; месни преработки; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; 

јајца, млеко и млечни производи; масла и 

масти за јдење; кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од тесто и 

слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз, зачини бибер, 

ванилин шеќер, винобран, каранфилче, 

конзерванс, лимонтус, мускатно оревче, 

прашок за пециво, сода бикарбона, сув 

квасец, цимет, црвен пипер  

 

(111)  24100  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1055 (220)  20/10/2015 

(181)  20/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  The William Carter Company 

A Massachusetts Corporation, 3438 

Peachtree Road NE, Atlanta, Georgia 30326, 

US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

CARTER'S 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека за бебиња и деца, обувки и 

капи  

 

(111)  24190  (151)  07/03/2017 

(210)  TM  2015/1057 (220)  20/10/2015 

(181)  20/10/2025 

(450) 30/04/2017 
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(732)  The William Carter Company 

A Massachusetts Corporation, 3438 

Peachtree Road NE, Atlanta, Georgia 30326, 

US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

CARTER'S 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на продажба на мало и онлајн 

услуги на продажба на мало за облека, 

обувки, капи, постелнина, чанти, мебел, 

играчки, и слични додатни производи за 

бебиња и деца  

 

(111)  24037  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1087 (220)  28/10/2015 

(181)  28/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за услуги АРТ БАЛЕТ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Огражден бр.3-4/7, Скопје, MK 

(740)  Борко Бајалски, адвокат 

бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  виолетова, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности; 

организирање и водење на обуки, 

натореварим семинари и работилници за 

сите видови на спортски и модерни танци, 

вклучувајќи и аеробик  

 

(111)  23949  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/1088 (220)  28/10/2015 

(181)  28/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ 

ул. Браќа Миладинови бр. 178, Тетово, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз; кечап, мајонез  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги при производство, увоз-извоз 

и трговија на големо и мало со: кафе, чај, 

какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за 

кафе; брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки, сладолед; мед, 

меласа; квасец, прашок за печење; сол, 

сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз; кечап, мајонез  

 

(111)  24353  (151)  13/03/2017 

(210)  TM  2015/1093 (220)  29/10/2015 

(181)  29/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ALPHA BANK A.E 

40 Stadiou Str.Athens, GR 
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(740)  ЈЕЛА БОШКОВИЌ ОГЊАНОСКА, 

АДВОКАТ 

Ул. Маршал Тито бр.53/1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  мастило (темно сина), сина, зелена, 

розева, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив, 

кредитни картички, печатени работи, новини, 

книги, списанија  

кл. 35  рекламирање, (адвертајзинг), 

промоција на продукти/производи, бизнис 

менаџмент, бизнис администрација, 

канцелариски функции  

кл. 36  осигурување, издавање на кредитни 

картички, услуги за кредитни картички, 

финнсики работи, монетарни работи, работи 

со недвижности, банкарски услуги  

 

(111)  24231  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2015/1102 (220)  30/10/2015 

(181)  30/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија 

на големо и мало и услуги АТОМЕМ Ахмет 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул. Пере Георгиев бр. 48/2-20 , 1000, Скопје, 

MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за чистење, креми за кожни 

производи, масла за чистење, креми за 

полирање, средства за чистење флеки, 

миризлива водичка, производи за 

постигнување сјај [политури], течности за 

чистење шофершајбна  

кл. 12  уреди против заслепување за возила, 

аларми против кражба на возила, синџири за 

автомобили, багажници за возила, обвивки за 

волани за возила, покривки за седишта на 

возила, автомобилски сирени за возила, 

огледала (ретровизори), рикверц-аларми за 

возила, предни бришачи на возила, 

тапацирани предмети за возила, бандажи за 

тркала на возила, носачи за скии на возила, 

сигурносни појаси за возила, сигурносни 

седишта за деца за возила, браници за 

возила, предупредувачки триаголници при 

дефект за возила  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: производи за чистење, креми за 

кожни производи, масла за чистење, креми за 

полирање, средства за чистење флеки, 

миризлива водичка, производи за 

постигнување сјај [политури], течности за 

чистење шофершајбна, хемиски производи за 

индустријата, антифриз, закиселена вода за 

полнење акумулатори, хемиски додатоци на 

моторните горива, хемиски додатоци за 

прочистување на бензинот, раствори против 

пенење на акумулатори, разладувачи за 

моторни возила, уреди против заслепување 

за возила, аларми против кражба на возила, 

синџири за автомобили, багажници за возила, 

обвивки за волани за возила, покривки за 

седишта на возила, автомобилски сирени за 

возила, огледала (ретровизори), рикверц-

аларми за возила, предни бришачи на 

возила, тапацирани предмети за возила, 

бандажи за тркала на возила, носачи за скии 

на возила, сигурносни појаси за возила, 

сигурносни седишта за деца за возила, 

браници за возила, предупредувачки 



 

 

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

 

30 Април 2017 
 

Гласник Бр. 2/2017  

триаголници при дефект за возила, 

производи за освежување на воздухот, 

производи за прочистување на воздухот, 

дезинфекциони средства за хигиенска 

употреба, фолии за заштита од заслепување, 

за прозорци [обоени фолии], автомобилски 

килимчиња, винилни подни прекривки  

 

(111)  24232  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2015/1103 (220)  30/10/2015 

(181)  30/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија 

на големо и мало и услуги АТОМЕМ Ахмет 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул. Пере Георгиев бр. 48/2-20 , 1000, Скопје, 

MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  светло сива, темно сива, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  гума, гутаперка и прозизводите од 

овие материјали што не се опфатени со 

другите класи, фолии за заштита од 

заслепување, за прозорци [обоени фолии]  

кл. 27  автомобилски килимчиња, винилни 

подни прекривки  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: гума, гутаперка и производите од 

овие материјали што не се опфаени со 

другите класи, фолии за заштита од 

заслепување, прозорци [обоени фолии], 

автомобилски килимчиња, винилни подни 

прекривки, предни бришачи на возила, 

тапацирани предмети за возила  

 

(111)  24233  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2015/1104 (220)  30/10/2015 

(181)  30/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија 

на големо и мало и услуги АТОМЕМ Ахмет 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул. Пере Георгиев бр. 48/2-20 , 1000, Скопје, 

MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за чистење, креми за кожни 

производи, масла за чистење, креми за 

полирање, средства за чистење флеки, 

миризлива водичка, производи за 

постигнување сјај [политури], течности за 

чистење шофершајбна  

кл. 5  производи за освежување на воздухот, 

производи за прочистување на воздухот, 

дезинфекциони средства за хигиенска 

употреба  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: : производи за чистење, креми за 

кожни производи, масла за чистење, креми за 

полирање, средства за чистење флеки, 

миризлива водичка, производи за 

постигнување сјај [политури], течности за 

чистење шофершајбна, производи за 

освежување на воздухот, производи за 

прочистување на воздухот, дезинфекциони 

средства за хигиенска употреба, уреди 

против заслепување за возила, аларми 

против кражба на возила, синџири за 

автомобили, багажници за возила, обвивки за 

волани за возила, покривки за седишта на 

возила, автомобилски сирени за возила, 

огледала (ретровизори), рикверц-аларми за 
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возила, предни бришачи на возила, 

тапацирани предмети за возила, бандажи за 

тркала на возила, носачи за скии на возила, 

сигурносни појаси за возила, сигурносни 

седишта за деца за возила, браници за 

возила, предупредувачки триаголници при 

дефект за возила  

 

(111)  24038  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1108 (220)  29/10/2015 

(181)  29/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Златевски Љубиша 

Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер (снимени 

програми), развојни алатки за компјутерски 

софтвер, компјутерски софтвер за користење 

на интерфејс за програмирање апликации 

(API); интерфејс за програмирање апликации 

(API) за компјутерски софтвер кој фасилитира 

онлајн услуги за друштвени мрежи, за 

апликации за градење друштвени мрежи и 

поврат на податоци, прикачување, 

симнување, пристап и менаџирање, 

компјутерски софтвер кој дозволува 

прикачување, симнување, пристап, 

објавување, прикачување и означување, 

блогирање, стриминг, поврзување, 

споделување или останато прикажување на 

електронски информации преку компјутерски 

или комуникациски мрежи  

кл. 35  продажна промоција за трети лица, 

услуги за набавка (набавка на добра и услуги 

за други бизниси), презентација на производи 

на секаков вид медиуми, за малопродажба, 

он-лајн рекламирање на компјутерски мрежи, 

фактурирање, комерцијални информации и 

совети за потрошувачите, прибирање на 

информации во централна датотека, 

компјутеризирано менаџирање на податоци, 

организација на изложби за комерцијални и 

рекламни цели. административно 

процесирање на нарачки, бизнис 

информации, барања за соработка, 

маркетинг, рекламни и промотивни услуги, 

анализа на пазар и информирање, промоција 

на добра и услуги за трети лица преку 

компјутерски и комуникациски мрежи, 

фасилитирање на размена и продажба на 

услуги и продукти преку компјутерски и 

комуникациски мрежи; он-лајн салон за 

малопродажба вклучувајќи достава на 

дигитални медиуми, услуги за добротворна 

работа, односно подигање на јавната свест 

за добротворни, филантропски, волонтерски, 

јавни и услуги во заедницата, како и 

хуманитарни активности (рекламирање), 

подготовка на рекламни содржини во 

контекст на донаторски програми наменети за 

идентификување, наградување и 

поттикнување на поединци и групи кои се 

ангажираат во самоподобрување, личен 

развој, добротворство, филантропија, 

волонтерство, јавни и услуги во заедницата и 

хуманитарни активности и споделување на 

продукти од креативна работа, односно 

подготовка на содржини за комерцијални 

цели  

кл. 38  поставување интернет простори за 

разговор (чет); услуги за електронска огласна 

табла (телекомуникациски услуги); услуги за 

електронски пораки; обезбедување 

телекомуникациски канали зателешопинг 

услуги; обезбедување на кориснички пристап 

до глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување на време за пристап до 

глобалните компјутерски мрежи; радио 

емитување; телевизиски пренос; 

обезбедување на пристап до бази на 

податоци; информации за телекомуникации; 
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телекомуникациски услуги; обезбедување на 

пристап до компјутерски, електронски и 

онлајн бази на податоци; телекомуникациски 

услуги, вклучително и електронски пренос на 

податоци, пораки и информации; 

обезбедување на онлајн форуми за 

комуникација за теми од општ интерес; 

обезбедување на онлајн комуникациски врски 

кои ги пренесуваат корисниците на други 

локални и глобални интернет страници; 

олеснување на пристапот на трети интернет 

страници преку универзална најава; 

обезбедување на онлајн виртуелни 

простории за разговор и електронски огласни 

табли; услуги за аудио, текст и видео 

емитување преку компјутер или други 

комуникациски мрежи, вклучувајќи 

испраќање, објавување, прикажување, 

означување и електронски пренос на 

податоци, информации, аудио и видео слики; 

работа на некоја онлајн услуга за мрежа 

имено обезбедување пристап до бази на 

податоци што овозможува на корисниците 

пренос на податоци во врска со нивниот 

личен идентитет и за споделување лични 

податоци и со помош на разни интернет 

страници; обезбедување пристап до 

компјутерски бази на податоци во однос на 

социјалната мрежа, социјална интеграција и 

средби; кои работат на интернет страница 

која содржи технологија која им овозможува 

на интернет корисниците да создаваат лични 

профили кои содржат информации за 

социјалната мрежа, трансфер и споделување 

на информаци преку различни интернет 

страници, имено, обезбедување на пристап 

до интернет инфраструктура што ќе 

овозможи на интернет корисниците да 

создаваат лични профили кои содржат 

информации за социјалната мрежа, трансфер 

и споделување на информаци преку 

различни интернет страници  

кл. 41  информации во врска со образование; 

забавни информации; информации за 

рекреација; организација на натпреварите 

(образовавни или за забава); електронско 

објавување на книги и списанија на интернет; 

обезбедување на онлајн електронски 

публикации, кои не можат да бидат симнати; 

електронско издаваштво; фотографски 

услуги; услуги за онлајн игри од компјутерска 

мрежа; игри; обезбедување на компјутерски, 

електронски и онлајн бази на податоци во 

областа на забавата и помалку 

распространети, академски, социјални групи 

на интерес, споделување фотографии и 

видеа. електронски списанија и веб логови со 

содржини подготвени или одбрани од 

корисниците, услуги за електронско 

издаваштво затрети лица; услуги за забава, 

вклучувајќи олеснување на интерактивни 

игри за еден или повеќе играчи за игри преку 

компјутерски или комуникациски мрежи; 

обезбедување на информации во врска со 

онлајн компјутерски игри и видео игри преку 

компјутер или комуникациски мрежи; 

организирање и спроведување на натпреври 

за видео гејмери и играчи; организација на 

натпревари за идентификување, 

наградување и поттикнување на поединци и 

групи кои се ангажираат во 

самоподобрување, личен развој, 

добротворство, филантропија, волонтерство, 

јавни и услуги во заедницата и хуманитарни 

активности и споделување на продукти од 

креативна работа, односно подготовка на 

содржини за комерцијални цели (забава и 

образование)  

кл. 42  обезбедување на интернет 

пребарувачите; креирање и одржување на 

веб-сајтови за трети лица; изнајмување на 

компјутерски софтвер; одржување на 

компјутерски софтвер; компјутерски услуги, 

вклучувајќи и создавање на виртуелни 

заедници за регистрирани корисници да се 

организираат во групи и настани, да 
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учествуваат во дискусии, и да се вклучат во 

социјалните, економските и заедници за 

вмрежување; компјутерски услуги, 

вклучувајќи и обезбедување виртуелен 

простор за трети лица за организирање на 

состаноци, настани и интерактивни дискусии 

преку јавните комуникациски мрежи; услуги 

за сервис провајдер (АЅР), вклучувајќи 

хостинг на компјутерски, софтверски 

апликации за трети лица; додатен софтвер за 

сервис провајдер (АЅР) кој, имено, 

овозможува привремено поставување, 

симнување, стриминг, објавување, 

прикажување, блогирање, поврзување, 

споделување или друг начин на 

обезбедување на електронските медиуми или 

информации преку комуникациски мрежи; 

обезбедување на информации за 

пребарување на директориуми од 

компјутерски бази на податоци и 

информации, особено содржи текстови, 

електронски документи, бази на податоци, 

графика и аудио-визуелни информации, 

преку компјутер и комуникациски мрежи; 

компјутерски услуги во форма на лични 

интернет страници, вклучително и содржини 

подготвени или одбрани од корисниците, 

лични профили, звуци, видео, слики; 

компјутерски услуги за привремено 

обезбедување на софтвер (кој не може да се 

симне) за користење на социјалните мрежи, 

создавање на виртуелна заедница, и пренос 

на аудио, видео податоци, фотографии, 

текстови, графики  

кл. 45  услуги за вмрежување и запознавање, 

Услуги за вмрежување и запознавање во 

областа на личниот развој, саморазвој, личен 

раст, добротворни, филантропски, 

волонтерски услуги, услуги од јавен и 

заеднички интерес и хуманитарни 

активности. информации за услуги за 

вмрежување и запознавање во насока на 

личниот развој, саморазвој, личен раст, 

добротворни, филантропски, волонтерски 

услуги, услуги одјавен и заеднички интерес и 

хуманитарни активности  

 

(111)  24431  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2015/1109 (220)  02/11/2015 

(181)  02/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  UPL LIMITED 

Uniphos House, Madhu park, 11th Road, 

Khar (w), Mumbai-400 052, IN 

(740)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(540)  

 

XENAMIDE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  инсектициди, гермициди, хербициди, 

алгициди, паразитициди, фунгициди, 

пестициди и уништувачи на коров вклучени 

во класа 5 од меѓународната класификација 

на стоки и услуги  

 

(111)  24521  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2015/1114 (220)  04/11/2015 

(181)  04/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за компјутерско 

програмирање НИМБУС СОФТВЕР ДОО 

Скопје 

ул. Атинска бр. 4, Скопје, MK 

(740)  Димитар Панчевски, адвокат 

бул. 8ми Септември бр. 2/2-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, темно сина, темно сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 9  апарати и инструменти за научни 

испитувања во лабаратории, апарати и 

инструменти за контрола на бродови, како 

што се апаратите и инструментите за мерење 

и за пренос на наредби; апарати за забава 

што се користат само со надворешни екрани 

или монитори; компјутерски програми и 

софтвер, без оглед на носачите на податоци 

или начините на ширење, односно софтвер 

снименна магнетни носачи на податоци или 

спуштен од далечинска компјутерска мрежа, 

апарати и инструменти за мерење тежина, 

мерење, сигнализирање, проверка 

(контрола); апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енергија; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или снимка; магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; апарати за дијагноза што не се за 

медицинска употреба; апарати за забава 

приспособени за употреба со надворешен 

екран или монитор; апарати за меѓусебна 

комуникација; апарати за чистење дискови за 

снимање звук; кодирани белегзии за 

идентификација, магнетни бележници 

(електронски бележници); влакна за оптички 

кабли; ДВД плеери; дискетни единици за 

компјутери; компакт дискови [аудио- видео]; 

компакт дискови [меморија само за читање; 

дискови за сметање; дискови за снимање 

звук; екрани за проекција електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски огласни табли; 

електронски пенкала [видеотерминали]; 

електронски цртачи; елементи со магнетска 

лента за компјутери картички (кодирани 

картички), магнетни; картички со интегрално 

коло [мемориски смарт картички]; компакт 

диск плеери ; дискетни единици за 

компјутери; печатачи за употреба со 

компјутери; компјутерски бележници; подлоги 

за компјутерски глувчиња; компјутерски 

мемории; компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски периферни уреди; 

компјутерски програми [софтвер што може да 

се симнува од интернет]; компјутерски 

програми за играње; компјутерски програми, 

снимени; компјутерски софтвер, снимен; 

компјутерски тастатури; компјутерско глувче 

[опрема за обработка на податоци]; лаптоп 

компјутери; ласери што не се за медицинска 

употреба; ленти (апарати за 

демагнетизирање за магнетски ленти); ленти 

за снимање звук; ленти за чистење на 

главите на уреди за снимање леќи; леќи 

(оптички леќи); магнети; магнетни дискови; 

магнетни енкодери; магнетни жици; магнетни 

карти за идентификација; магнетни ленти; 

магнетни носачи на податоци; магнетофони; 

магнетска лента (елементи со магнетска 

лента), за компјутери; машини за сметање; 

машини за собирање; машини за факсимил; 

машини за фактурирање; мемориски смарт 

картички [картички со интегрално коло]; 

микропроцесори; модеми; монитори 

[компјутерски програми]; монитори 

[компјутерски хардвер]; електронски огласни 

табли; оптички влакна [филаменти за 

спроведување светлина]; оптички дискови; 

оптички носачи на податоци; оптички читачи 

на знаци; предаватели [телекомуникации]; 

предаватели на електронски сигнали; 

предавателни уреди [телекомуникации]; 

преносни снимачи на звук; преносни 

телефони; процесори [централни 

процесорски единици]; процесори за 

обработка на текст сигнали (предаватели на 

електронски сигнали); скенери [опрема за 

обработка на податоци]; слајд проектори; 

ДНАчипови; чипови [интегрални кола]; читачи 
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[опрема за обработка на податоци]; читачи на 

бар кодови  

кл. 35  услуги на рекламирање за други; 

помош при водење на работењето и 

управување со работата; изнајмување 

автомати; административна обработка на 

нарачките за купување; комерцијална 

администрација за издавање лиценци за 

стоки и услуги за други лица; аутсорсинг 

услуги [поддршка на бизниси]; помош во 

водењето бизнис; бизнис информации; 

бизнис консултирање (професионално бизнис 

консултирање); комерцијално или 

индустриско управување (помош за 

комерцијално и индустриско управување); 

компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци); компјутерски 

бази на податоци (собирање информации во 

компјутерски бази на податоци); компјутерско 

рекламирање преку интернет; комуникациски 

медиуми (презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за малопродажба; 

објавување рекламни текстови; телефонски 

одговор за претплатниците што не се 

достапни; пребарување (бизнис 

пребарување); пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

презентација на стоки преку комуникациски 

медиуми, за малопродажба; договарање 

претплати за телекомуникациски услуги за 

трети лица; раководење со датотеки 

(компјутеризирано раководење со датотеки); 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци; собирање статистички податоци; 

советување за бизнис работење; советување 

за бизнис работење и организација; 

советување за организирање на работењето; 

статистички податоци (собирање статистички 

податоци); услуги за набавки за трети лица 

[купување производи и услуги за други 

фирми]; услуги за преместување на 

бизнисите  

кл. 37  услуги на поправка на електрика, 

апаратура, инструменти, алати сл; 

инсталациски услуги на електрика, 

апаратура, инструменти, алати сл; 

компјутерски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); монтирање, одржување и поправка 

на канцелариски машини и опрема; 

монтирање, одржување и поправка на 

машини; поправки (информации за поправки)  

кл. 38  услуги на телекомуникации; апарати 

за испраќање пораки (изнајмување апарати 

за испраќање пораки); електронска пошта; 

изнајмување време за пристап на глобалната 

компјутерска мрежа; изнајмување модеми; 

изнајмување телекомуникациска опрема; 

изнајмување телефакс апарати; изнајмување 

телефони; информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со помош 

на компјутерски терминали; комуникација со 

помош на мрежи со оптички кабли; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа [провајдери 

на услуги]; обезбедување пристап до бази на 

податоци ; обезбедување телекомуникациски 

врски на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали за 

телевизиско купување [телешопинг]; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пошта (електронска пошта); пренесување по 

факс; пренесување преку сателит; 

пренесување слики и пораки со помош на 

компјутери; соби за разговор (обезбедување 

интернет соби за разговор); телевизиско 

купување [телешопингј (обезбедување 

телекомуникациски канали за телевизиско 

купување [телешопинг]; телекомуникации 
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(информации од областа на 

телекомуникациите); телекомуникациски 

канали (обезбедување телекомуникациски 

канали) за телевизиско купување 

[телешопинг]; телефон (комуникации со 

телефон); телефонски услуги; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со говорна 

пошта; услуги со електронски огласни табли 

[телекомуникациски услуги]  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со нив 

во областа на компјутерското програмирање; 

индустриски анализи и истражувачки услуги 

во областа на компјутерското програмирање; 

изработка и развој на комјутерски хардвер и 

софтвер; алатки за пребарување 

(обезбедување алатки за пребарување), за 

интернет; анализа на компјутерски системи; 

давање простор за веб [интернет] страници; 

дизајн (графички дизајн); дизајн (индустриски 

дизајн); заштита на компјутери од вируси 

(услуги за заштита на компјутери од вируси); 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; истражување и 

развој за други; компјутерски бази на 

податоци (обновување компјутерски бази на 

податоци); компјутери (изнајмување 

компјутери); компјутерски програми 

(изнајмување компјутерски програми); 

компјутерски програми (изработка на 

компјутерски програми); компјутерски 

програми (инсталирање компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(одржување компјутерски програми); 

компјутерски програми (осовременување на 

компјутерските програми); компјутерски 

програми (советување за компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(умножување компјутерски програми; 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски хардвер 

(советување на полето на компјутерски 

хардвер); компјутерско програмирање; 

конверзија на податоци од физички на 

електронски носачи; контролирање на 

квалитетот; креирање и одржување веб 

[интернет] страници за други; обезбедување 

алатки за пребарување по интернет; 

обновување комјутерски бази на податоци; 

одржување (креирање и одржување) веб 

[интернет] страници за други; размена на 

компјутерски програми и податоци 

[конверзија која не е физичка]  

 

(111)  24520  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2015/1115 (220)  04/11/2015 

(181)  04/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за компјутерско 

програмирање НИМБУС СОФТВЕР ДОО 

Скопје 

ул. Атинска бр. 4, Скопје, MK 

(740)  Димитар Панчевски, адвокат 

бул. 8ми Септември бр. 2/2-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

НИМБУС СОФТВЕР 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за научни 

испитувања во лабаратории, апарати и 

инструменти за контрола на бродови, како 

што се апаратите и инструментите за мерење 

и за пренос на наредби; апарати за забава 

што се користат само со надворешни екрани 

или монитори; компјутерски програми и 

софтвер, без оглед на носачите на податоци 

или начините на ширење, односно софтвер 

снименна магнетни носачи на податоци или 

спуштен од далечинска компјутерска мрежа, 

апарати и инструменти за мерење тежина, 

мерење, сигнализирање, проверка 

(контрола); апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и исклучување, 
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трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енергија; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или снимка; магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; апарати за дијагноза што не се за 

медицинска употреба; апарати за забава 

приспособени за употреба со надворешен 

екран или монитор; апарати за меѓусебна 

комуникација; апарати за чистење дискови за 

снимање звук; кодирани белегзии за 

идентификација, магнетни бележници 

(електронски бележници); влакна за оптички 

кабли; ДВД плеери; дискетни единици за 

компјутери; компакт дискови [аудио- видео]; 

компакт дискови [меморија само за читање; 

дискови за сметање; дискови за снимање 

звук; екрани за проекција електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски огласни табли; 

електронски пенкала [видеотерминали]; 

електронски цртачи; елементи со магнетска 

лента за компјутери картички (кодирани 

картички), магнетни; картички со интегрално 

коло [мемориски смарт картички]; компакт 

диск плеери ; дискетни единици за 

компјутери; печатачи за употреба со 

компјутери; компјутерски бележници; подлоги 

за компјутерски глувчиња; компјутерски 

мемории; компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски периферни уреди; 

компјутерски програми [софтвер што може да 

се симнува од интернет]; компјутерски 

програми за играње; компјутерски програми, 

снимени; компјутерски софтвер, снимен; 

компјутерски тастатури; компјутерско глувче 

[опрема за обработка на податоци]; лаптоп 

компјутери; ласери што не се за медицинска 

употреба; ленти (апарати за 

демагнетизирање за магнетски ленти); ленти 

за снимање звук; ленти за чистење на 

главите на уреди за снимање леќи; леќи 

(оптички леќи); магнети; магнетни дискови; 

магнетни енкодери; магнетни жици; магнетни 

карти за идентификација; магнетни ленти; 

магнетни носачи на податоци; магнетофони; 

магнетска лента (елементи со магнетска 

лента), за компјутери; машини за сметање; 

машини за собирање; машини за факсимил; 

машини за фактурирање; мемориски смарт 

картички [картички со интегрално коло]; 

микропроцесори; модеми; монитори 

[компјутерски програми]; монитори 

[компјутерски хардвер]; електронски огласни 

табли; оптички влакна [филаменти за 

спроведување светлина]; оптички дискови; 

оптички носачи на податоци; оптички читачи 

на знаци; предаватели [телекомуникации]; 

предаватели на електронски сигнали; 

предавателни уреди [телекомуникации]; 

преносни снимачи на звук; преносни 

телефони; процесори [централни 

процесорски единици]; процесори за 

обработка на текст сигнали (предаватели на 

електронски сигнали); скенери [опрема за 

обработка на податоци]; слајд проектори; 

ДНАчипови; чипови [интегрални кола]; читачи 

[опрема за обработка на податоци]; читачи на 

бар кодови  

кл. 35  услуги на рекламирање за други; 

помош при водење на работењето и 

управување со работата; изнајмување 

автомати; административна обработка на 

нарачките за купување; комерцијална 

администрација за издавање лиценци за 

стоки и услуги за други лица; аутсорсинг 

услуги [поддршка на бизниси]; помош во 

водењето бизнис; бизнис информации; 

бизнис консултирање (професионално бизнис 

консултирање); комерцијално или 

индустриско управување (помош за 

комерцијално и индустриско управување); 
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компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци); компјутерски 

бази на податоци (собирање информации во 

компјутерски бази на податоци); компјутерско 

рекламирање преку интернет; комуникациски 

медиуми (презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за малопродажба; 

објавување рекламни текстови; телефонски 

одговор за претплатниците што не се 

достапни; пребарување (бизнис 

пребарување); пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

презентација на стоки преку комуникациски 

медиуми, за малопродажба; договарање 

претплати за телекомуникациски услуги за 

трети лица; раководење со датотеки 

(компјутеризирано раководење со датотеки); 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци; собирање статистички податоци; 

советување за бизнис работење; советување 

за бизнис работење и организација; 

советување за организирање на работењето; 

статистички податоци (собирање статистички 

податоци); услуги за набавки за трети лица 

[купување производи и услуги за други 

фирми]; услуги за преместување на 

бизнисите  

кл. 37  услуги на поправка на електрика, 

апаратура, инструменти, алати сл; 

инсталациски услуги на електрика, 

апаратура, инструменти, алати сл; 

компјутерски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); монтирање, одржување и поправка 

на канцелариски машини и опрема; 

монтирање, одржување и поправка на 

машини; поправки (информации за поправки)  

кл. 38  услуги на телекомуникации; апарати 

за испраќање пораки (изнајмување апарати 

за испраќање пораки); електронска пошта; 

изнајмување време за пристап на глобалната 

компјутерска мрежа; изнајмување модеми; 

изнајмување телекомуникациска опрема; 

изнајмување телефакс апарати; изнајмување 

телефони; информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со помош 

на компјутерски терминали; комуникација со 

помош на мрежи со оптички кабли; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа [провајдери 

на услуги]; обезбедување пристап до бази на 

податоци ; обезбедување телекомуникациски 

врски на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали за 

телевизиско купување [телешопинг]; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пошта (електронска пошта); пренесување по 

факс; пренесување преку сателит; 

пренесување слики и пораки со помош на 

компјутери; соби за разговор (обезбедување 

интернет соби за разговор); телевизиско 

купување [телешопингј (обезбедување 

телекомуникациски канали за телевизиско 

купување [телешопинг]; телекомуникации 

(информации од областа на 

телекомуникациите); телекомуникациски 

канали (обезбедување телекомуникациски 

канали) за телевизиско купување 

[телешопинг]; телефон (комуникации со 

телефон); телефонски услуги; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со говорна 

пошта; услуги со електронски огласни табли 

[телекомуникациски услуги] 

 

  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со нив 
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во областа на компјутерското програмирање; 

индустриски анализи и истражувачки услуги 

во областа на компјутерското програмирање; 

изработка и развој на комјутерски хардвер и 

софтвер; алатки за пребарување 

(обезбедување алатки за пребарување), за 

интернет; анализа на компјутерски системи; 

давање простор за веб [интернет] страници; 

дизајн (графички дизајн); дизајн (индустриски 

дизајн); заштита на компјутери од вируси 

(услуги за заштита на компјутери од вируси); 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; истражување и 

развој за други; компјутерски бази на 

податоци (обновување компјутерски бази на 

податоци); компјутери (изнајмување 

компјутери); компјутерски програми 

(изнајмување компјутерски програми); 

компјутерски програми (изработка на 

компјутерски програми); компјутерски 

програми (инсталирање компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(одржување компјутерски програми); 

компјутерски програми (осовременување на 

компјутерските програми); компјутерски 

програми (советување за компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(умножување компјутерски програми; 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски хардвер 

(советување на полето на компјутерски 

хардвер); компјутерско програмирање; 

конверзија на податоци од физички на 

електронски носачи; контролирање на 

квалитетот; креирање и одржување веб 

[интернет] страници за други; обезбедување 

алатки за пребарување по интернет; 

обновување комјутерски бази на податоци; 

одржување (креирање и одржување) веб 

[интернет] страници за други; размена на 

компјутерски програми и податоци 

[конверзија која не е физичка]  

 

(111)  24510  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2015/1116 (220)  04/11/2015 

(181)  04/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Драгош Александру Калин од 

Романија со привремен престој во Скопје 

ул. Хелсинки бр. 37Б, Скопје, MK 

(740)  Димитар Панчевски, адвокат 

бул. 8ми Септември бр. 2/2-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

КЕРНЕЛ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за научни 

испитувања во лабаратории, апарати и 

инструменти за контрола на бродови, како 

што се апаратите и инструментите за мерење 

и за пренос на наредби; апарати за забава 

што се користат само со надворешни екрани 

или монитори; компјутерски програми и 

софтвер, без оглед на носачите на податоци 

или начините на ширење, односно софтвер 

снименна магнетни носачи на податоци или 

спуштен од далечинска компјутерска мрежа, 

апарати и инструменти за мерење тежина, 

мерење, сигнализирање, проверка 

(контрола); апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енергија; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или снимка; магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; апарати за дијагноза што не се за 

медицинска употреба; апарати за забава 

приспособени за употреба со надворешен 

екран или монитор; апарати за меѓусебна 

комуникација; апарати за чистење дискови за 
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снимање звук; кодирани белегзии за 

идентификација, магнетни бележници 

(електронски бележници); влакна за оптички 

кабли; ДВД плеери; дискетни единици за 

компјутери; компакт дискови [аудио- видео]; 

компакт дискови [меморија само за читање; 

дискови за сметање; дискови за снимање 

звук; екрани за проекција електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски огласни табли; 

електронски пенкала [видеотерминали]; 

електронски цртачи; елементи со магнетска 

лента за компјутери картички (кодирани 

картички), магнетни; картички со интегрално 

коло [мемориски смарт картички]; компакт 

диск плеери ; дискетни единици за 

компјутери; печатачи за употреба со 

компјутери; компјутерски бележници; подлоги 

за компјутерски глувчиња; компјутерски 

мемории; компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски периферни уреди; 

компјутерски програми [софтвер што може да 

се симнува од интернет]; компјутерски 

програми за играње; компјутерски програми, 

снимени; компјутерски софтвер, снимен; 

компјутерски тастатури; компјутерско глувче 

[опрема за обработка на податоци]; лаптоп 

компјутери; ласери што не се за медицинска 

употреба; ленти (апарати за 

демагнетизирање за магнетски ленти); ленти 

за снимање звук; ленти за чистење на 

главите на уреди за снимање леќи; леќи 

(оптички леќи); магнети; магнетни дискови; 

магнетни енкодери; магнетни жици; магнетни 

карти за идентификација; магнетни ленти; 

магнетни носачи на податоци; магнетофони; 

магнетска лента (елементи со магнетска 

лента), за компјутери; машини за сметање; 

машини за собирање; машини за факсимил; 

машини за фактурирање; мемориски смарт 

картички [картички со интегрално коло]; 

микропроцесори; модеми; монитори 

[компјутерски програми]; монитори 

[компјутерски хардвер]; електронски огласни 

табли; оптички влакна [филаменти за 

спроведување светлина]; оптички дискови; 

оптички носачи на податоци; оптички читачи 

на знаци; предаватели [телекомуникации]; 

предаватели на електронски сигнали; 

предавателни уреди [телекомуникации]; 

преносни снимачи на звук; преносни 

телефони; процесори [централни 

процесорски единици]; процесори за 

обработка на текст сигнали (предаватели на 

електронски сигнали); скенери [опрема за 

обработка на податоци]; слајд проектори; 

ДНАчипови; чипови [интегрални кола]; читачи 

[опрема за обработка на податоци]; читачи на 

бар кодови  

кл. 35  услуги на рекламирање за други; 

помош при водење на работењето и 

управување со работата; изнајмување 

автомати; административна обработка на 

нарачките за купување; комерцијална 

администрација за издавање лиценци за 

стоки и услуги за други лица; аутсорсинг 

услуги [поддршка на бизниси]; помош во 

водењето бизнис; бизнис информации; 

бизнис консултирање (професионално бизнис 

консултирање); комерцијално или 

индустриско управување (помош за 

комерцијално и индустриско управување); 

компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци); компјутерски 

бази на податоци (собирање информации во 

компјутерски бази на податоци); компјутерско 

рекламирање преку интернет; комуникациски 

медиуми (презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за малопродажба; 

објавување рекламни текстови; телефонски 

одговор за претплатниците што не се 

достапни; пребарување (бизнис 

пребарување); пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

презентација на стоки преку комуникациски 
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медиуми, за малопродажба; договарање 

претплати за телекомуникациски услуги за 

трети лица; раководење со датотеки 

(компјутеризирано раководење со датотеки); 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци; собирање статистички податоци; 

советување за бизнис работење; советување 

за бизнис работење и организација; 

советување за организирање на работењето; 

статистички податоци (собирање статистички 

податоци); услуги за набавки за трети лица 

[купување производи и услуги за други 

фирми]; услуги за преместување на 

бизнисите  

кл. 37  услуги на поправка на електрика, 

апаратура, инструменти, алати сл; 

инсталациски услуги на електрика, 

апаратура, инструменти, алати сл; 

компјутерски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); монтирање, одржување и поправка 

на канцелариски машини и опрема; 

монтирање, одржување и поправка на 

машини; поправки (информации за поправки)  

кл. 38  услуги на телекомуникации; апарати 

за испраќање пораки (изнајмување апарати 

за испраќање пораки); електронска пошта; 

изнајмување време за пристап на глобалната 

компјутерска мрежа; изнајмување модеми; 

изнајмување телекомуникациска опрема; 

изнајмување телефакс апарати; изнајмување 

телефони; информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со помош 

на компјутерски терминали; комуникација со 

помош на мрежи со оптички кабли; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа [провајдери 

на услуги]; обезбедување пристап до бази на 

податоци ; обезбедување телекомуникациски 

врски на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали за 

телевизиско купување [телешопинг]; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пошта (електронска пошта); пренесување по 

факс; пренесување преку сателит; 

пренесување слики и пораки со помош на 

компјутери; соби за разговор (обезбедување 

интернет соби за разговор); телевизиско 

купување [телешопингј (обезбедување 

телекомуникациски канали за телевизиско 

купување [телешопинг]; телекомуникации 

(информации од областа на 

телекомуникациите); телекомуникациски 

канали (обезбедување телекомуникациски 

канали) за телевизиско купување 

[телешопинг]; телефон (комуникации со 

телефон); телефонски услуги; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со говорна 

пошта; услуги со електронски огласни табли 

[телекомуникациски услуги]  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со нив 

во областа на компјутерското програмирање; 

индустриски анализи и истражувачки услуги 

во областа на компјутерското програмирање; 

изработка и развој на комјутерски хардвер и 

софтвер; алатки за пребарување 

(обезбедување алатки за пребарување), за 

интернет; анализа на компјутерски системи; 

давање простор за веб [интернет] страници; 

дизајн (графички дизајн); дизајн (индустриски 

дизајн); заштита на компјутери од вируси 

(услуги за заштита на компјутери од вируси); 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; истражување и 

развој за други; компјутерски бази на 

податоци (обновување компјутерски бази на 

податоци); компјутери (изнајмување 
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компјутери); компјутерски програми 

(изнајмување компјутерски програми); 

компјутерски програми (изработка на 

компјутерски програми); компјутерски 

програми (инсталирање компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(одржување компјутерски програми); 

компјутерски програми (осовременување на 

компјутерските програми); компјутерски 

програми (советување за компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(умножување компјутерски програми; 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски хардвер 

(советување на полето на компјутерски 

хардвер); компјутерско програмирање; 

конверзија на податоци од физички на 

електронски носачи; контролирање на 

квалитетот; креирање и одржување веб 

[интернет] страници за други; обезбедување 

алатки за пребарување по интернет; 

обновување комјутерски бази на податоци; 

одржување (креирање и одржување) веб 

[интернет] страници за други; размена на 

компјутерски програми и податоци 

[конверзија која не е физичка]  

 

(111)  24522  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2015/1117 (220)  04/11/2015 

(181)  04/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Драгош Александру Калин од 

Романија со привремен престој во Скопје 

ул. Хелсинки бр. 37Б, Скопје, MK 

(740)  Димитар Панчевски, адвокат 

бул. 8ми Септември бр. 2/2-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, темно жолта, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за научни 

испитувања во лабаратории, апарати и 

инструменти за контрола на бродови, како 

што се апаратите и инструментите за мерење 

и за пренос на наредби; апарати за забава 

што се користат само со надворешни екрани 

или монитори; компјутерски програми и 

софтвер, без оглед на носачите на податоци 

или начините на ширење, односно софтвер 

снименна магнетни носачи на податоци или 

спуштен од далечинска компјутерска мрежа, 

апарати и инструменти за мерење тежина, 

мерење, сигнализирање, проверка 

(контрола); апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енергија; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или снимка; магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; апарати за дијагноза што не се за 

медицинска употреба; апарати за забава 

приспособени за употреба со надворешен 

екран или монитор; апарати за меѓусебна 

комуникација; апарати за чистење дискови за 

снимање звук; кодирани белегзии за 

идентификација, магнетни бележници 

(електронски бележници); влакна за оптички 

кабли; ДВД плеери; дискетни единици за 

компјутери; компакт дискови [аудио- видео]; 

компакт дискови [меморија само за читање; 

дискови за сметање; дискови за снимање 

звук; екрани за проекција електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски огласни табли; 

електронски пенкала [видеотерминали]; 

електронски цртачи; елементи со магнетска 

лента за компјутери картички (кодирани 

картички), магнетни; картички со интегрално 
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коло [мемориски смарт картички]; компакт 

диск плеери ; дискетни единици за 

компјутери; печатачи за употреба со 

компјутери; компјутерски бележници; подлоги 

за компјутерски глувчиња; компјутерски 

мемории; компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски периферни уреди; 

компјутерски програми [софтвер што може да 

се симнува од интернет]; компјутерски 

програми за играње; компјутерски програми, 

снимени; компјутерски софтвер, снимен; 

компјутерски тастатури; компјутерско глувче 

[опрема за обработка на податоци]; лаптоп 

компјутери; ласери што не се за медицинска 

употреба; ленти (апарати за 

демагнетизирање за магнетски ленти); ленти 

за снимање звук; ленти за чистење на 

главите на уреди за снимање леќи; леќи 

(оптички леќи); магнети; магнетни дискови; 

магнетни енкодери; магнетни жици; магнетни 

карти за идентификација; магнетни ленти; 

магнетни носачи на податоци; магнетофони; 

магнетска лента (елементи со магнетска 

лента), за компјутери; машини за сметање; 

машини за собирање; машини за факсимил; 

машини за фактурирање; мемориски смарт 

картички [картички со интегрално коло]; 

микропроцесори; модеми; монитори 

[компјутерски програми]; монитори 

[компјутерски хардвер]; електронски огласни 

табли; оптички влакна [филаменти за 

спроведување светлина]; оптички дискови; 

оптички носачи на податоци; оптички читачи 

на знаци; предаватели [телекомуникации]; 

предаватели на електронски сигнали; 

предавателни уреди [телекомуникации]; 

преносни снимачи на звук; преносни 

телефони; процесори [централни 

процесорски единици]; процесори за 

обработка на текст сигнали (предаватели на 

електронски сигнали); скенери [опрема за 

обработка на податоци]; слајд проектори; 

ДНАчипови; чипови [интегрални кола]; читачи 

[опрема за обработка на податоци]; читачи на 

бар кодови 

  

кл. 35  услуги на рекламирање за други; 

помош при водење на работењето и 

управување со работата; изнајмување 

автомати; административна обработка на 

нарачките за купување; комерцијална 

администрација за издавање лиценци за 

стоки и услуги за други лица; аутсорсинг 

услуги [поддршка на бизниси]; помош во 

водењето бизнис; бизнис информации; 

бизнис консултирање (професионално бизнис 

консултирање); комерцијално или 

индустриско управување (помош за 

комерцијално и индустриско управување); 

компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци); компјутерски 

бази на податоци (собирање информации во 

компјутерски бази на податоци); компјутерско 

рекламирање преку интернет; комуникациски 

медиуми (презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за малопродажба; 

објавување рекламни текстови; телефонски 

одговор за претплатниците што не се 

достапни; пребарување (бизнис 

пребарување); пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

презентација на стоки преку комуникациски 

медиуми, за малопродажба; договарање 

претплати за телекомуникациски услуги за 

трети лица; раководење со датотеки 

(компјутеризирано раководење со датотеки); 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци; собирање статистички податоци; 

советување за бизнис работење; советување 

за бизнис работење и организација; 

советување за организирање на работењето; 

статистички податоци (собирање статистички 

податоци); услуги за набавки за трети лица 
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[купување производи и услуги за други 

фирми]; услуги за преместување на 

бизнисите  

кл. 37  услуги на поправка на електрика, 

апаратура, инструменти, алати сл; 

инсталациски услуги на електрика, 

апаратура, инструменти, алати сл; 

компјутерски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); монтирање, одржување и поправка 

на канцелариски машини и опрема; 

монтирање, одржување и поправка на 

машини; поправки (информации за поправки)  

кл. 38  услуги на телекомуникации; апарати 

за испраќање пораки (изнајмување апарати 

за испраќање пораки); електронска пошта; 

изнајмување време за пристап на глобалната 

компјутерска мрежа; изнајмување модеми; 

изнајмување телекомуникациска опрема; 

изнајмување телефакс апарати; изнајмување 

телефони; информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со помош 

на компјутерски терминали; комуникација со 

помош на мрежи со оптички кабли; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа [провајдери 

на услуги]; обезбедување пристап до бази на 

податоци ; обезбедување телекомуникациски 

врски на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали за 

телевизиско купување [телешопинг]; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пошта (електронска пошта); пренесување по 

факс; пренесување преку сателит; 

пренесување слики и пораки со помош на 

компјутери; соби за разговор (обезбедување 

интернет соби за разговор); телевизиско 

купување [телешопингј (обезбедување 

телекомуникациски канали за телевизиско 

купување [телешопинг]; телекомуникации 

(информации од областа на 

телекомуникациите); телекомуникациски 

канали (обезбедување телекомуникациски 

канали) за телевизиско купување 

[телешопинг]; телефон (комуникации со 

телефон); телефонски услуги; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со говорна 

пошта; услуги со електронски огласни табли 

[телекомуникациски услуги] 

  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со нив 

во областа на компјутерското програмирање; 

индустриски анализи и истражувачки услуги 

во областа на компјутерското програмирање; 

изработка и развој на комјутерски хардвер и 

софтвер; алатки за пребарување 

(обезбедување алатки за пребарување), за 

интернет; анализа на компјутерски системи; 

давање простор за веб [интернет] страници; 

дизајн (графички дизајн); дизајн (индустриски 

дизајн); заштита на компјутери од вируси 

(услуги за заштита на компјутери од вируси); 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; истражување и 

развој за други; компјутерски бази на 

податоци (обновување компјутерски бази на 

податоци); компјутери (изнајмување 

компјутери); компјутерски програми 

(изнајмување компјутерски програми); 

компјутерски програми (изработка на 

компјутерски програми); компјутерски 

програми (инсталирање компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(одржување компјутерски програми); 

компјутерски програми (осовременување на 

компјутерските програми); компјутерски 

програми (советување за компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(умножување компјутерски програми; 
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компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски хардвер 

(советување на полето на компјутерски 

хардвер); компјутерско програмирање; 

конверзија на податоци од физички на 

електронски носачи; контролирање на 

квалитетот; креирање и одржување веб 

[интернет] страници за други; обезбедување 

алатки за пребарување по интернет; 

обновување комјутерски бази на податоци; 

одржување (креирање и одржување) веб 

[интернет] страници за други; размена на 

компјутерски програми и податоци 

[конверзија која не е физичка]  

 

(111)  24511  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2015/1118 (220)  04/11/2015 

(181)  04/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Ружица Антиќ 

ул. Војвода Васил Чакаларов бр. 1/3-28, 

Скопје, MK 

(740)  Димитар Панчевски, адвокат 

бул. 8ми Септември бр. 2/2-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите кпаси; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во другите класи); 

печатарски букви; клишиња; албуми; албуми 

за лепење слики и исечоци; алманаси; 

бакрорез [гравури]; бележници или блокчиња; 

билети; билтени; блокчиња за цртање; букви 

[печатарски]; весници; восочна хартија; 

гравирани уметнички предмети; графички 

репродукции; графички слики и модели; 

графички цртежи; детски сликовници; 

дијаграми; етикети, што не се од текстил; 

жици за книговез; заштитни корици за 

хартија; заштитници [леплива хартија]; збирки 

со песни; знамиња од хартија; инструменти 

за пишување; инструменти за цртање; калапи 

за обликување глина [уметнички материјалиј; 

календари; календари со страници на 

откинување; карти [графикони, дијаграми; 

цевки од картон; картон; каталози; кеси 

[плика, торбички] од хартија или пластика, за 

пакување; кпишеа; книги; книговез; платно за 

книговез; книжни амбалажи за креми; корици 

[канцелариски материјали]; листови хартија 

[канцелариски материјали]; литографски 

уметнички дела; материјали за обликување; 

материјали за пишување; материјали за 

цртање матрици [за умножување]; матрици 

[канцелариски материјали]; модели за 

везење [мостри]; мостри за прецртување; 

музички честитки; навлаки [канцелариски 

материјали]; навлаки за пасоши; навлаки за 

чековни книшки; навлаки од хартија за 

саксии; налепници [канцелариски 

материјали]; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; обвивки од картон или 

хартија за шишиња; огласни карти 

[канцелариски материјали]; огласни табли од 

хартија или картон; одбележувачи за во 

книги; отпечатоци [резби]; пластични паковки 

за завиткување или пакување; папиермаше; 

папки [канцелариски материјали]; папки за 

хартија; папки со листови што се вадат; паус 

хартија; печатарски блокови; печатарски 

броеви; печатарски букви; печатарски букви и 

бројки; печатарски прекривки што не се од 

текстил; печатени материјали; печатени 

публикации; печатени распореди; печатени 

формулари и обрасци; печати; кутии за 
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печати; печати [жигови, отпечатоци]; печати 

со адреси; печати за запечатување; печати за 

поништување; печати со адреси; плакати од 

хартија или картон; пластики за обликување; 

пластични фолии за пакување; платна 

[слики], врамени или неврамени; платно за 

книговез; плика [канцелариски материјали]; 

плочки со адреси за машини за адресирање; 

подлоги за печати; подметки за чаши за пиво; 

подметки од хартија за маса; подметки од 

хартија за шишиња; покажувачи за карти, 

неелектронски; портрети; постери; потпирачи 

за книги; прецртани слики; прирачници 

[упатства]; проекти; производи од картон, 

проспекти; печатени публикации; печатени 

распореди; рачно пишувани шаблони за 

копирање; регистри; разгледници; графички 

репродукции; салфети од хартија за маса; 

самолепливи ленти за канцелариски 

материјали или за употреба во 

домаќинствата; списанија; табли за 

пишување; теста за печатење; украсни 

подметки од хартија фасцикли за документи 

[канцелариски материјали]; фигурини 

[статуетки] од хартија; фотогравури; 

фотографии; фотографии апарати за 

врамување фотографии; хартиени панделки; 

хартии за обложување фиоки, миризливи или 

немиризливи; ленти од хартија; хартија за 

амбалажа; хартија за завиткување; хартија за 

копирање [канцелариски материјали]; 

чаршави од хартија за маса; челични букви; 

честитки; шамичиња од хартија  

кл. 35  пружање услуги за рекламирање; 

комуникации со јавноста и рекламирање на 

сите стоки и услуги преку сите видови 

медиуми; агенции за рекламирање; помош 

при водење на работењето и управување со 

работа; административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање на 

рекламниот материјал; анализа на цените; 

ангажирање манекени за рекламирање или 

промовирање на производи; аукционерство; 

аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; 

барање спонзорства; помош во водењето 

бизнис; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

професионално бизнис консултирање; бизнис 

менаџмент кај уметничките професии; бизнис 

пребарување; бизнис проценки; услуги за 

преместување на бизнисите; директно 

рекпамирање преку пошта; дистрибуција на 

примероци; договарање претплата на 

весници за трети; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

организирање изложби за комерцијални или 

рекламни цели; изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите; изнајмување 

рекпамен материјал; изнајмување рекламен 

простор; комерцијално- информативни 

агенции; испитување на јавното мислење; 

изнајмување канцелариски машини и опрема; 

комерцијални информации и советување на 

потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; комерцијално-информативни 

агенции; систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; собирање 

информации во компјутерски бази на 

податоци; компјутерско рекламирање преку 

интернет; професионално бизнис 

консултирање; лепење плакати; презентација 

на стоки преку комуникациски медиуми за 

малопродажба; маркетинг истражување; 

маркетинг студии; надворешно рекламирање; 

објавување рекламни текстови; обработка на 

текстови; односи со јавноста; организирање 

изложби за комерцијални или рекламни цели; 

организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекпамни цели; пишување 

рекпамни текстови; подготвување рекпамни 

рубрики; пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

презентација на стоки преку комуникациски 

медиуми, за малопродажба; преписи; 

договарање претплата на весници за трети; 

договарање претплати за телекомуникациски 
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услуги за трети лица; претставување на 

производите; промовирање на продажбата за 

трети лица; радио реклами; рекпамирање; 

рекламирање [огласување]; рекламирање 

преку пошта; рекламирање преку радио; 

ширење на рекпамните огласи; објавување 

рекламни текстови; пишување рекламни 

текстови; собирање статистички податоци; 

стенографски услуги; обработка на текстови; 

пишување рекламни текстови; телевизиски 

рекпами; телевизиско рекпамирање; 

организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели; 

умножување документи; уредување излози; 

услуги за дизајн на страници, за рекпамни 

цели; услуги за набавки за трети лица 

[купување производи и услуги за други 

фирми]; услуги за преместување на 

бизнисите; услуги за следење на печатените 

вести; анализа на цените  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности; академии 

[образование]; обезбедување видео автомати 

за забава; монтажа на видеоленти; 

изнајмување видеорекордери; дизајнерски 

услуги што не се за рекпамни цели; 

електронско издаваштво; забава; забава со 

помош на радио; известување за забави; 

планирање забави; изнајмување звучни 

записи; известување за забави; известување 

за рекреација; изнајмување аудио опрема; 

изнајмување видеокамери; изнајмување 

видеоленти; изнајмување видеорекордери; 

изнајмување звучни записи; изнајмување 

кинематографски филмови; изнајмување 

радио и телевизиски апарати; изнајмување 

стадиони; изнајмување сценски декор; 

изнајмување сценски декор за приредби; 

изнајмување тениски игралишта; 

изнајмување уреди за осветлување за 

театарска сценографија и телевизиски 

студија; изнајмување филмски проектори и 

прибори; информирање за образование; 

калиографски услуги; изнајмување 

кинематографски филмови; објавување 

книги; микрофилмување [снимање 

микрофилмови]; монтажа на видеоленти; 

организирање натпревари [образование или 

забава]; организирање спортски натпревари; 

обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; обезбедување спортска 

опрема; обезбедување услуги за караоке; 

објавување книги; објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови; 

информирање за образование; практична 

обука [демонстрирање]; одржување 

претстави во живо; он-лајн публикување 

електронски книги и списанија; обезбедување 

опрема за музеи [претставувања, изложби]; 

организирање балови; организирање време 

на спортски натпревари; организирање и 

водење колоквиуми; организирање и водење 

конгреси; организирање и водење 

конференции; организирање и водење 

концерти; организирање и водење 

работилници [обука]; организирање и водење 

семинари; организирање и водење 

симпозиуми; организирање избори на 

убавици; организирање изложби за културни 

или образовни цели; организирање лотарии; 

организирање шоу програми [импресарио 

услуги]; пишување текстови што не се 

рекламни текстови; преведување; 

прикажување филмови; продавање билети 

[забава]; продукција на радио и телевизиски 

програми; продукција на шоу програми; 

производство на филмови; производство на 

филмови на видео ленти; разонода [забава]; 

резервирање места за шоу програми; 

известување за рекреација; синхронизација; 

снимање видеоленти; спортски организирање 

време на спортски натпревари; филмски 

студија; изнајмување сценски декор; 

изнајмување сценски декор за приредби; 

театарски изведби; телевизиска забава; 
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изнајмување радио и телевизиски апарати; 

продукција на радио и телевизиски програми; 

титлување филмови; услуги на дигитално 

сликање; услуги на игри што се обезбедуваат 

он- лајн од една информатичка мрежа; услуги 

на репортери; услуги на студија за снимање; 

производство на филмови на видео ленти; 

изнајмување филмски проектори и прибори; 

филмски студија ; фотографирање; 

фотографски репортажи; циркуси; продукција 

на шоу програми  

 

(111)  24512  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2015/1119 (220)  04/11/2015 

(181)  04/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  АНТИЌ МЕДИА ДООЕЛ Скопје 

бул. 8 Септември 2/2-25, Скопје, MK 

(740)  Димитар Панчевски, адвокат 

бул. 8ми Септември бр. 2/2-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени работи; фотографии; 

материјал за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во другите класи); 

алманаси; билтени; брошури; букви 

[печатарски]; весници; детски сликовници; 

знамиња од хартија; календари; календари со 

страници на откинување; карти [графикони, 

дијаграми]; картон; каталози; книги; книговез 

(платно за книговез); корици [канцелариски 

материјали]; ленти за подврзување 

[кноговез]; материјали за книговез; музички 

честитки; налепници [канцелариски 

материјали]; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; огласни карти 

[канцелариски материјали]; огласни табли од 

хартија или картон; одбележувачи за во 

книги; памфлети; папки [канцелариски 

материјали]; папки за хартија; папки со 

листови што се вадат; периодични 

публикации; плакати од хартија или картон; 

плика [канцелариски материјали]; постери; 

производи од картон, проспекти; публикации 

(печатени публикации); разгледници; 

списанија; честитки  

кл. 35  пружање услуги за рекламирање; 

комуникации со јавноста и рекламирање на 

сите стоки и услуги преку сите видови 

медиуми; агенции за рекламирање; 

административна обработка на нарачките за 

купување; ажурирање на рекламниот 

материјал; анализа на цените; ангажирање 

манекени за рекламирање или промовирање 

на производи; аукционерство; аутсорсинг 

услуги [поддршка на бизниси]; барање 

спонзорства; помош во водењето бизнис; 

бизнис информации; бизнис испитување; 

бизнис истражување; професионално бизнис 

консултирање; бизнис менаџмент кај 

уметничките професии; бизнис пребарување; 

бизнис проценки; услуги за преместување на 

бизнисите; директно рекпамирање преку 

пошта; дистрибуција на примероци; 

договарање претплата на весници за трети; 

договарање претплати за телекомуникациски 

услуги за трети лица; организирање изложби 

за комерцијални или рекламни цели; 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите; изнајмување рекпамен 

материјал; изнајмување рекламен простор; 

комерцијално- информативни агенции; 

испитување на јавното мислење; 

изнајмување канцелариски машини и опрема; 

комерцијални информации и советување на 

потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; комерцијално-информативни 

агенции; систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; собирање 

информации во компјутерски бази на 

податоци; компјутерско рекламирање преку 

интернет; професионално бизнис 
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консултирање; лепење плакати; презентација 

на стоки преку комуникациски медиуми за 

малопродажба; маркетинг истражување; 

маркетинг студии; надворешно рекламирање; 

објавување рекламни текстови; обработка на 

текстови; односи со јавноста; организирање 

изложби за комерцијални или рекламни цели; 

организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекпамни цели; пишување 

рекпамни текстови; подготвување рекпамни 

рубрики; пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

презентација на стоки преку комуникациски 

медиуми, за малопродажба; преписи; 

договарање претплата на весници за трети; 

договарање претплати за телекомуникациски 

услуги за трети лица; претставување на 

производите; промовирање на продажбата за 

трети лица; радио реклами; рекпамирање; 

рекламирање [огласување]; рекламирање 

преку пошта; рекламирање преку радио; 

ширење на рекпамните огласи; објавување 

рекламни текстови; пишување рекламни 

текстови; собирање статистички податоци; 

стенографски услуги; обработка на текстови; 

пишување рекламни текстови; телевизиски 

рекпами; телевизиско рекпамирање; 

организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели; 

умножување документи; уредување излози; 

услуги за дизајн на страници, за рекпамни 

цели; услуги за набавки за трети лица 

[купување производи и услуги за други 

фирми]; услуги за преместување на 

бизнисите; услуги за следење на печатените 

вести; анализа на цените  

кл. 41  услуги за образование и обука на луѓе; 

услуги чија главна цел е разонода, забава 

или рекреација на луѓе; услуги на спортски и 

културни активности; презентација на дела 

од визуелната уметност или литературата 

пред јавноста за забавни или образовни 

цели; електронско издаваштво; забава; 

известување за забави; планирање забави; 

известување за рекреација; организирање 

изложби за културни или образовни цели; 

информирање за образование; објавување 

книги; организирање лотарии; организирање 

натпревари [образование или забава]; 

организирање спортски натпревари; 

обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови; он-лајн 

публикување електронски книги и списанија; 

пишување текстови што не се рекламни 

текстови; фотографирање; фотографски 

репортажи  

 

(111)  24509  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2015/1120 (220)  04/11/2015 

(181)  04/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  АНТИЌ МЕДИА ДООЕЛ Скопје 

бул. 8 Септември 2/2-25, Скопје, MK 

(740)  Димитар Панчевски, адвокат 

бул. 8ми Септември бр. 2/2-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

ПОРТРЕТ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени работи; фотографии; 

материјал за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во другите класи); 

алманаси; билтени; брошури; букви 

[печатарски]; весници; детски сликовници; 

знамиња од хартија; календари; календари со 

страници на откинување; карти [графикони, 

дијаграми]; картон; каталози; книги; книговез 

(платно за книговез); корици [канцелариски 

материјали]; ленти за подврзување 

[кноговез]; материјали за книговез; музички 

честитки; налепници [канцелариски 

материјали]; натписи од хартија или картон; 
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нотеси [бележници]; огласни карти 

[канцелариски материјали]; огласни табли од 

хартија или картон; одбележувачи за во 

книги; памфлети; папки [канцелариски 

материјали]; папки за хартија; папки со 

листови што се вадат; периодични 

публикации; плакати од хартија или картон; 

плика [канцелариски материјали]; постери; 

производи од картон, проспекти; публикации 

(печатени публикации); разгледници; 

списанија; честитки  

кл. 35  пружање услуги за рекламирање; 

комуникации со јавноста и рекламирање на 

сите стоки и услуги преку сите видови 

медиуми; агенции за рекламирање; 

административна обработка на нарачките за 

купување; ажурирање на рекламниот 

материјал; анализа на цените; ангажирање 

манекени за рекламирање или промовирање 

на производи; аукционерство; аутсорсинг 

услуги [поддршка на бизниси]; барање 

спонзорства; помош во водењето бизнис; 

бизнис информации; бизнис испитување; 

бизнис истражување; професионално бизнис 

консултирање; бизнис менаџмент кај 

уметничките професии; бизнис пребарување; 

бизнис проценки; услуги за преместување на 

бизнисите; директно рекпамирање преку 

пошта; дистрибуција на примероци; 

договарање претплата на весници за трети; 

договарање претплати за телекомуникациски 

услуги за трети лица; организирање изложби 

за комерцијални или рекламни цели; 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите; изнајмување рекпамен 

материјал; изнајмување рекламен простор; 

комерцијално- информативни агенции; 

испитување на јавното мислење; 

изнајмување канцелариски машини и опрема; 

комерцијални информации и советување на 

потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; комерцијално-информативни 

агенции; систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; собирање 

информации во компјутерски бази на 

податоци; компјутерско рекламирање преку 

интернет; професионално бизнис 

консултирање; лепење плакати; презентација 

на стоки преку комуникациски медиуми за 

малопродажба; маркетинг истражување; 

маркетинг студии; надворешно рекламирање; 

објавување рекламни текстови; обработка на 

текстови; односи со јавноста; организирање 

изложби за комерцијални или рекламни цели; 

организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекпамни цели; пишување 

рекпамни текстови; подготвување рекпамни 

рубрики; пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

презентација на стоки преку комуникациски 

медиуми, за малопродажба; преписи; 

договарање претплата на весници за трети; 

договарање претплати за телекомуникациски 

услуги за трети лица; претставување на 

производите; промовирање на продажбата за 

трети лица; радио реклами; рекпамирање; 

рекламирање [огласување]; рекламирање 

преку пошта; рекламирање преку радио; 

ширење на рекпамните огласи; објавување 

рекламни текстови; пишување рекламни 

текстови; собирање статистички податоци; 

стенографски услуги; обработка на текстови; 

пишување рекламни текстови; телевизиски 

рекпами; телевизиско рекпамирање; 

организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели; 

умножување документи; уредување излози; 

услуги за дизајн на страници, за рекпамни 

цели; услуги за набавки за трети лица 

[купување производи и услуги за други 

фирми]; услуги за преместување на 

бизнисите; услуги за следење на печатените 

вести; анализа на цените  

кл. 41  услуги за образование и обука на луѓе; 

услуги чија главна цел е разонода, забава 

или рекреација на луѓе; услуги на спортски и 
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културни активности; презентација на дела 

од визуелната уметност или литературата 

пред јавноста за забавни или образовни 

цели; електронско издаваштво; забава; 

известување за забави; планирање забави; 

известување за рекреација; организирање 

изложби за културни или образовни цели; 

информирање за образование; објавување 

книги; организирање лотарии; организирање 

натпревари [образование или забава]; 

организирање спортски натпревари; 

обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови; он-лајн 

публикување електронски книги и списанија; 

пишување текстови што не се рекламни 

текстови; фотографирање; фотографски 

репортажи  

 

(111)  24072  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1121 (220)  30/10/2015 

(181)  30/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

BRONHOKLIR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  24069  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1122 (220)  30/10/2015 

(181)  30/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

FERRILIP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  24071  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1123 (220)  30/10/2015 

(181)  30/10/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

FERRIMORE 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  24073  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1125 (220)  04/11/2015 

(181)  04/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hannover, New 

Jersey, 07936, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  бела, сите нијанси на сина и кафеава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пекарски производи, бисквити, 

колачиња, колачи (brownies), торта со сирење 

(cheese cakes),трошки од колачиња, змрзнати 

кондиторски производи, сладолед, корнети за 

сладолед, пудинзи, пити, кори за пита и топла 

чоколада  

 

(111)  24053  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1126 (220)  04/11/2015 

(181)  04/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за трговија и услуги Медиа 

Ворлд Невс дооел Скопје 

ул. Џон Кенеди бр. 9А, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа, емитување 

кабелска телевизија, емитување радио 

програми, емитување телевизиски програми, 

комуникација со мобилни телефони, 

обезбедување интернет соби за разговор, 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали, комуникација со помош на мрежи 

со оптички кабли, комуникација со телеграми, 

комуникации со телефон, пренесување слики 

и пораки со помош на компјутери, услуги со 

електронски огласни табли 

[телекомуникациски услуги], електронска 

пошта, пренесување (пренесување по факс), 

информации од областа на 

телекомуникациите, испраќање пораки, 

агенции за информирање, повикување 

[радио, телефонски или други средства за 

електронска комуникација], обезбедување 

пристап до бази на податоци, обезбедување 

телекомуникациски канали за телевизиско 

купување [телешопинг], обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа, обезбедување 

кориснички пристап на глобалната 

компјутерска мрежа [провајдери на услуги], 

изнајмување телефакс апарати, апарати за 

испраќање пораки (изнајмување апарати за 

испраќање пораки), изнајмување модеми, 

изнајмување телекомуникациска опрема, 

пренесување преку сателит, услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 
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приклучок, услуги на пренесување 

конференции од далечина, пренесување 

телеграми, телеграфски услуги, телефонски 

услуги, телекс услуги, пренос на дигитални 

датотеки, безжично емитување  

кл. 41  организирање и водење концерти, 

организирање и водење конференции, 

организирање и водење конгреси, 

организирање и водење семинари, 

организирање и водење симпозиуми, 

организирање и водење работилници [обука], 

организирање избори на убавици, 

резервирање места за шоу програми, 

подвижни библиотеки (услуги на подвижни 

библиотеки), објавување книги, услуги на 

кампови за летување [забава], услуги на 

спортски кампови, изнајмување 

кинематографски филмови, прикажување 

филмови, услуги на клубови [забава или 

образование], натпревари (организирање 

натпревари) [образование или забава], 

натпревари (организирање спортски 

натпревари), курсеви за кореспонденција, 

диск џокеј услуги, синхронизација, 

видеоленти (монтажа на видеоленти), 

информирање за образование, веронаука 

(настава по веронаука), педагошки 

истражувања, образовни услуги, електронско 

издаваштво, услуги на естрадни уметници 

[забавувачи], забави (известување за 

забави), организирање изложби за културни 

или образовни цели, организација на модни 

ревии за забавни цели, производство на 

филмови, услуги на игри што се 

обезбедуваат онлајн од една информатичка 

мрежа, насочување (професионално 

насочување) [совети во врска со 

образованието и оспособувањето], услуги на 

здравствени клубови, јазик со знаци 

(толкување јазик со знаци), преведувачки 

услуги, дизајнерски услуги што не се за 

рекламни цели, забава, колоквиуми 

(организирање и водење колоквиуми), 

библиотеки за изнајмување книги, одржување 

претстави во живо, микрофилмување 

[снимање микрофилмови], позирање за 

уметници како модели, филмски проектори и 

прибори (изнајмување филмски проектори и 

прибори), филмски студија, услуги на 

компонирање музика, вариетеа, услуги на 

репортери, услуги на оркестри, организирање 

балови, организирање шоу програми 

[импресарио услуги], планирање забави, 

фотографски репортажи, фотографија, 

продукција на музика, обезбедување услуги 

за караоке, обезбедување електронски он-

лајн публикации што не можат да се 

даунлодираат, он-лајн публикување 

електронски книги и списанија, радио и 

телевизиски апарати (изнајмување радио и 

телевизиски апарати), забава со помош на 

радио, услуги на студија за снимање, услови 

за рекреирање (обезбедување услови за 

рекреирање), изнајмување аудио опрема, 

изнајмување уреди за осветлување за 

театарска сценографија и телевизиски 

студија, видеокамери (изнајмување 

видеокамери), видеорекордери (изнајмување 

видеорекордери), услуги на пишување 

сценарија, изнајмување сценски декор за 

приредби, продукција на шоу програми, 

изнајмување звучни записи, изнајмување 

сценски декор, титлување филмови, 

телевизиска забава, продукција на радио и 

телевизиски програми, објавување текстови, 

со исклучок на рекламни текстови, театарски 

изведби, организирање време на спортски 

натпревари, преведување, производство на 

филмови на видео ленти, видеоленти 

(изнајмување видеоленти), снимање 

видеоленти, пишување текстови што не се 

рекламни текстови  

 

(111)  24076  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1134 (220)  06/11/2015 

(181)  06/11/2025 
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(450) 30/04/2017 

(732)  BELUPO ljekovi i kozmetika d.d 

Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

FERSAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, диететски додатоци во исхраната 

на луѓето, додатоци во исхраната, како 

дополнување на нормалната исхрана или за 

медицински цели  

 

(111)  24057  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1151 (220)  11/11/2015 

(181)  11/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  кафена, бела, зелена, љубичаста 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната, билни капки од 

артичока  

 

(111)  24058  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1152 (220)  11/11/2015 

(181)  11/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  кафена, бела, зелена, розева, жолта, 

сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната, билни капки од 

лук  

 

(111)  24054  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1153 (220)  11/11/2015 

(181)  11/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  кафена, бела, зелена, розева, жолта 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната, билни капки кои 

помагаат за зголемување на апетитот  

 

(111)  24055  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1154 (220)  11/11/2015 

(181)  11/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  кафена, бела, зелена, црвена, окер, 

жолта, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната, билни капки кои 

го помагаат слабеењето  

 

(111)  24061  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1155 (220)  11/11/2015 

(181)  11/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  кафена, бела, зелена, љубичаста 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната, билни капки од 

коприва  

 

(111)  24064  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1157 (220)  11/11/2015 

(181)  11/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  WD-40 Manufacturing Company 

(California Corporation) 

1061 Cudahy Place, San Diego, California 

92110, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  жолта, црна и сива 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  заштитна облога за спречување 'рѓа  

кл. 3  чистач на контакти, одмастувач, чистч 

за метални површини  
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кл. 4  масла за разложување 'рѓа и масла за 

подмачкување  

 

(111)  24081  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1158 (220)  11/11/2015 

(181)  11/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  GlaxoSmithKline Biologicals S.A 

Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart, BE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

SHINGRIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини за човечка употреба  

 

(111)  24083  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1159 (220)  11/11/2015 

(181)  11/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  GlaxoSmithKline Biologicals S.A 

Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart, BE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

LIBZORIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини за човечка употреба  

 

(111)  24078  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1161 (220)  12/11/2015 

(181)  12/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 

TENVAL DUO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  24282  (151)  01/03/2017 

(210)  TM  2015/1162 (220)  12/11/2015 

(181)  12/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  FCA US LLC, a limited liability 

company organized and existing under the 

laws of the State of Delaware 

1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, 

State of Michigan 48326, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 

GRAND CHEROKEE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  24280  (151)  07/03/2017 

(210)  TM  2015/1163 (220)  12/11/2015 

(181)  12/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  FCA US LLC, a limited liability 

company organized and existing under the 

laws of the State of Delaware 

1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, 

State of Michigan 48326, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 

COMPASS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  
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(111)  24085  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1164 (220)  12/11/2015 

(181)  12/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hannover, New 

Jersey, 07936, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пекарски производи, бисквити, 

колачиња, колачи (brownies), торти со сирење 

(cheese cakes), трошки од колачиња, 

замрзнати кондиторски производи, сладолед, 

корнети за сладолед, пудинзи, пити, кори за 

пити и топла чоколада  

 

(111)  24161  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1166 (220)  12/11/2015 

(181)  12/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING 

62 Graf Ignatiev Str., 1000, Sofia, BG 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

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

маслинеста 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; пушачки артикли; кибрити: 

цигари, цигарети; цигарилоси; пури; запалки 

за пушачи; сиров тутун, манипулиран или 

преработен; тутунски производи; филтери за 

цигари; хартија за цигари; пепелници за 

пушачи  

 

(111)  24162  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1167 (220)  12/11/2015 

(181)  12/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING 

62 Graf Ignatiev Str., 1000, Sofia, BG 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена-бордо, розе, окер, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 34  тутун; пушачки артикли; кибрити: 

цигари, цигарети; цигарилоси; пури; запалки 

за пушачи; сиров тутун, манипулиран или 

преработен; тутунски производи; филтери за 

цигари; хартија за цигари; пепелници за 

пушачи  

 

(111)  24086  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1176 (220)  16/11/2015 

(181)  16/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Castrol Limited 

Technology Centre, Whitchurch Hill, 

Pangbouurne, Reading, RG8 7QR, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

 

(591)  зелена, бела и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

горива; адитиви за горива  

 

(111)  24065  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1178 (220)  17/11/2015 

(181)  17/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Castrol Limited 

Technology Centre, Whitchurch Hill, 

Pangbouurne, Reading, RG8 7QR, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, моторни 

масти, моторни масти и масти за машини; 

мазива; мазивни масла и масти; горива; 

нехемиски адитиви за горива, мазива и 

масти; соединенија за апсорбирање прашина, 

навлажнување и нехемиски врзувачки 

соединенија; илуминати (материи за 

осветлување)  

кл. 37  услуги за сервисирање, подмачкувае, 

одржување и поправка на возила, мотори и 

машинерија; услуги на набљудување и 

контрола во врска со гореспоменатото; 

третман против 'рѓа за возила; монтажа на 

гуми и поправка на дупки (продупчување) 

услуги на перење моторни возила; услуги на 

сервисни станици  

 

(111)  24080  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1179 (220)  17/11/2015 

(181)  17/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

с. Радово бр. 45, Босилово, 2400, 

Струмица, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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ЗДРАВЈЕ ФУНКЦИОНАЛНО 

КИСЕЛО МЛЕКО 

(591)  црна, сива, бела, светло и темно 

зелена, жолта, црвена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кисело млеко, функционално кисело 

млеко  

 

(111)  24075  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1181 (220)  17/11/2015 

(181)  17/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Societe des Produits Nestle S.A. 

1800 Vevey, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

WAVES OF PLEASURE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладоледи, водени сладоледи, 

сладоледи на стапче, шербети (сладоледи), 

замрзнати кондиторски производи, замрзнати 

колачи, кремасти „софт“ сладоледи, замрзнат 

јогурт; сврзувачки агенси и мешавини за 

правење на сладоледи и/или водени 

сладоледи и/или сладоледи на стапче и/или 

шербети и/или замрзнати кондиторски 

производи и/или замрзнати колачи и/или 

кремасти „софт“ сладоледи и/или замрзнати 

јогурти  

 

(111)  24087  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1182 (220)  18/11/2015 

(181)  18/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

lability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 

CRUZE PREMIER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  24279  (151)  07/03/2017 

(210)  TM  2015/1184 (220)  17/11/2015 

(181)  17/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  The Cartoon Network, Inc. 

1050 Techwood Drive, NW , Atlanta, Georgia 

30318, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

BOOMERANG 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  аудио и аудио визуелни снимки; 

преносни аудио звучници, компакт диск 

плеери, лични стерео системи, електронски 

приклучни станици, слушалки (за на глава), 

слушалки (за во/на уши), лични компјутери и 

таблет компјутери, подлоги за глувче, 

компјутерски глувчиња, компјутерски 
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тастатури, USB флеш драјвови, караоке 

машини, воки-токиа, телефони, калкулатори 

(дигитрони), линијари (лењири), компјутери, 

камери (фотографски апарати), филм 

(фотографски), украсни магнети, дигитални 

фото рамки; заштитни шлемови (кациги) за 

спорт, цевки за нуркање, маски за пливање, 

заштитни очила за пливање; очила, очила за 

сонце, рамки и футроли за истите; аудио 

фајлови (датотеки), видео фајлови 

(датотеки), аудиовизуелни фајлови 

(датотеки) и фајлови (датотеки) со слики кои 

може да се симнат (преземат); компјутерски 

софтвер, касети за видео игри, софтвер за 

видео игри, софтвер за мобилни уреди што 

може да се симне (преземе), мемориски 

картички за машини за видео игри; торби за 

лични електронски уреди, имено мобилни 

телефони, лаптоп компјутери, таблет 

компјутери, дигитални камери (фотоапарати), 

дигитални аудио плеери и електронски 

читачи на книги, заштитни корици, навлаки и 

кутии за мобилни телефони, лаптоп 

компјутери, таблет компјутери, дигитални 

камери (фотоапарати), дигитални аудио 

плеери и електронски читачи на книги, маски 

за мобилни телефони, врвки за мобилни 

телефони и украсни привезоци за мобилни 

телефони  

кл. 38  радиодифузни услуги преку жица, 

кабел, сателит, радио, интернет, безжични 

мрежи и други електронски комуникациски 

мрежи; стриминг (проследување) на видео и 

аудио содржина преку интернет, безжични 

мрежи и други електронски комуникациски 

мрежи; обезбедување на видео и аудио 

содржина преку услугата видео-на-барање 

(video-on-demand); обезбедување на онлајн 

форуми; обезбедување на интернет чет соби 

(витуелни простории за разговор) и 

електронски огласни табли за пренос на 

пораки меѓу корисниците во полето на 

забавата  

кл. 41  услуги на забава, имено 

обезбедување забавни програми и содржина 

преку телевизија, сателит, интернет, 

безжични мрежи и други електронски 

комуникациски мрежи; обезбедување на 

онлајн публикации (изданија) што не може да 

се преземат (симнат); обезбедување на веб 

страница која се одликува со аудио визуелна 

содржина, забавни информации и онлајн 

игри; обезбедување на онлајн музика што не 

може да се преземе (симне), обезбедување 

на онлајн видеа што не може да се преземат 

(симнат), презентирање на забавни изведби 

(перформанси) во живо; услуги на забани 

паркови; производство на филмска, 

телевизиска и дигитална забавна содржина  

 

(111)  24050  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1185 (220)  17/11/2015 

(181)  17/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Златевски Љубиша 

Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

(591)  плава, сина, црвена, кафена, црна, 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни произвои; 

масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, брашно и производи 

од жито, леб, леб, производи од тесто и 

слатки, сладолед; меласа; квасец, прашок, 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    551 | С т р а н а  

 

30 Април 2017 Гласник Бр. 2/2017  

сосови; мирудии  

кл. 39  дистрибуција, испорака и пакување  

 

(111)  24051  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1186 (220)  18/11/2015 

(181)  18/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за трговија и услуги Медиа 

Ворлд Невс дооел Скопје 

ул. Џон Кенеди бр. 9А, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

SHENJA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  објавување (публикации), списанија, 

весници, книги и сите видови на печатени 

производи; печатени работи; книговезнички 

материјал; билтени, брошури, хартии и сите 

производи од хартија кои не се опфатени со 

другите класи; машини за пишување и 

канцелариски  прибор, материјал за обука и 

настава, фотографии  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

изнајмување рекламен простор, објавување 

рекламни текстови, објавување јавни 

текстови, обработка на текстови, 

огласување/рекламирање, пропагандни 

дејности, распределба/дистрибуција/на 

примероци, рекламирањепоп пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, он-лајн 

рекламирање преку компјутерска мрежа  

кл. 38  изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа, емитување 

кабелска телевизија, емитување радио 

програми, емитување телевизиски програми, 

комуникација со мобилни телефони, 

обезбедување интернет соби за разговор, 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали, комуникација со помош на мрежи 

со оптички кабли, комуникација со телеграми, 

комуникации со телефон, пренесување слики 

и пораки со помош на компјутери, услуги со 

електронски огласни табли 

[телекомуникациски услуги], електронска 

пошта, пренесување (пренесување по факс), 

информации од областа на 

телекомуникациите, испраќање пораки, 

агенции за информирање, повикување 

[радио, телефонски или други средства за 

електронска комуникација], обезбедување 

пристап до бази на податоци, обезбедување 

телекомуникациски канали за телевизиско 

купување [телешопинг], обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа, обезбедување 

кориснички пристап на глобалната 

компјутерска мрежа [провајдери на услуги], 

изнајмување телефакс апарати, апарати за 

испраќање пораки (изнајмување апарати за 

испраќање пораки), изнајмување модеми, 

изнајмување телекомуникациска опрема, 

пренесување преку сателит, услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок, услуги на пренесување 

конференции од далечина, пренесување 

телеграми, телеграфски услуги, телефонски 

услуги, телекс услуги, пренос на дигитални 

датотеки, безжично емитување  

кл. 41  организирање и водење концерти, 

организирање и водење конференции, 

организирање и водење конгреси, 

организирање и водење семинари, 

организирање и водење симпозиуми, 

организирање и водење работилници [обука], 

организирање избори на убавици, 

резервирање места за шоу програми, 

подвижни библиотеки (услуги на подвижни 

библиотеки), објавување книги, услуги на 

кампови за летување [забава], услуги на 

спортски кампови, изнајмување 

кинематографски филмови, прикажување 
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филмови, услуги на клубови [забава или 

образование], натпревари (организирање 

натпревари) [образование или забава], 

натпревари (организирање спортски 

натпревари), курсеви за кореспонденција, 

диск џокеј услуги, синхронизација, 

видеоленти (монтажа на видеоленти), 

информирање за образование, веронаука 

(настава по веронаука), педагошки 

истражувања, образовни услуги, електронско 

издаваштво, услуги на естрадни уметници 

[забавувачи], забави (известување за 

забави), организирање изложби за културни 

или образовни цели, организација на модни 

ревии за забавни цели, производство на 

филмови, услуги на игри што се 

обезбедуваат онлајн од една информатичка 

мрежа, насочување (професионално 

насочување) [совети во врска со 

образованието и оспособувањето], услуги на 

здравствени клубови, јазик со знаци 

(толкување јазик со знаци), преведувачки 

услуги, дизајнерски услуги што не се за 

рекламни цели, забава, колоквиуми 

(организирање и водење колоквиуми), 

библиотеки за изнајмување книги, одржување 

претстави во живо, микрофилмување 

[снимање микрофилмови], позирање за 

уметници како модели, филмски проектори и 

прибори (изнајмување филмски проектори и 

прибори), филмски студија, услуги на 

компонирање музика, вариетеа, услуги на 

репортери, услуги на оркестри, организирање 

балови, организирање шоу програми 

[импресарио услуги], планирање забави, 

фотографски репортажи, фотографија, 

продукција на музика, обезбедување услуги 

за караоке, обезбедување електронски он-

лајн публикации што не можат да се 

даунлодираат, он-лајн публикување 

електронски книги и списанија, радио и 

телевизиски апарати (изнајмување радио и 

телевизиски апарати), забава со помош на 

радио, услуги на студија за снимање, услови 

за рекреирање (обезбедување услови за 

рекреирање), изнајмување аудио опрема, 

изнајмување уреди за осветлување за 

театарска сценографија и телевизиски 

студија, видеокамери (изнајмување 

видеокамери), видеорекордери (изнајмување 

видеорекордери), услуги на пишување 

сценарија, изнајмување сценски декор за 

приредби, продукција на шоу програми, 

изнајмување звучни записи, изнајмување 

сценски декор, титлување филмови, 

телевизиска забава, продукција на радио и 

телевизиски програми, објавување текстови, 

со исклучок на рекламни текстови, театарски 

изведби, организирање време на спортски 

натпревари, преведување, производство на 

филмови на видео ленти, видеоленти 

(изнајмување видеоленти), снимање 

видеоленти, пишување текстови што не се 

рекламни текстови  

 

(111)  24066  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1187 (220)  18/11/2015 

(181)  18/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  NIKON CORPORATION 

2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  фотоапарати, дигитални фотоапарати, 

батерии на полнење за фотоапарати и за 
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дигитални фотоапарати, полначи на батерии 

за фотоапарати и за дигитални фотоапарати, 

ремени за фотоапарати и за дигитални 

фотоапарати, капаци за фотоапарат, hot shoe 

поклопци, компјутерски софтвер, 

фотографски објектив, капаци за објектив на 

фотоапарат, капаци за окулари, лежишта за 

око, USB кабли, аудио видео кабли, 

прекривки за LCD монитор, окулари, држач за 

USB кабли, феритни јадра, завршни облoги 

на кабли за мини приклучници за стерео, 

покривки за комори за батерии, упатства за 

употреба, електронски изданија  

 

(111)  24084  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1188 (220)  18/11/2015 

(181)  18/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  A007 d.o.o 

Trg D.Petrovica 3, 1000, Zagreb, HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на продажба на мало 

обезбедени по пат на глобалната 

компјутерска мрежа; on-line продажба на 

мало и услуги на дистрибутер за 

големопродажба на општа трговска стока и 

основни потрошувачки добра; обезбедување 

на продажби и нивно уредување преку онлајн 

шопинг во компјутерски мрежи и / или други 

канали на дистрибуција; компјутеризирани 

услуги за on-line нарачки кои имаат широк 

спектар на производи за широка 

потрошувачка; обезбедување на веб-страни 

за рејтинг, прегледи и препораки за 

производи и услуги за комерцијални цели 

постирани од корисниците; обезбедување на 

информации преку интернет во врска со 

стоки и услуги на други во вид на водич на 

купувачи  

кл. 39  испорака на стоки; организирање на 

транспорт, дистрибуција и испорака на 

стоките; сите горенаведени услуги 

обезбедени во врска со стока нарачана преку 

компјутерска мрежа  

кл. 42  услуги во врска со компјутеризирани 

на on-line пребарувања за нарачување, 

испорака и превоз на потрошувачки добра; 

обезбедување на привремено користење на 

on-line непрефрлив компјутерски софтвер за 

процесирање на уплата, автентикација, 

управување и следење; обезбедување на 

интерактивен веб-сајт за технологија која им 

овозможува на корисниците да влезат, 

пристапат, следат, управуваат, контролираат 

и да генерираат информации и извештаи во 

врска со продажба на производи и услуги  

 

(111)  24271  (151)  07/03/2017 

(210)  TM  2015/1192 (220)  20/11/2015 

(181)  20/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ЦЕРМАТ ДОО 

ул.„Новачки пат“ бб, , 7000, Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 
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компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги при увоз-извоз и трговија на 

големо и мало со: месо, риба, живина и 

дивеч; месни преработки; конзервирано, 

смрзнато, сушено и варено овошје и 

зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, 

млеко и млечни производи; масла и масти за 

јадење; кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи oд тесто и 

слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

 

(111)  24160  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1193 (220)  20/11/2015 

(181)  20/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Rotam Agrochem International 

Company Limited 

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee 

Street, Chai Wan, HK 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

 

(591)  црвена и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  Хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството; Ѓубрива; Подобрувачи за 

почва; Адитиви за почва; Кондиционери за 

почва; Средства за променување на 

состојбата на почвата; Подготвени почви; 

Хемикалии за збогатување на почвата; 

Хемикалии за кондиционирање на почвата; 

Материјал за подобрување на почвата; 

Агенти за подобрување на почвата; 

Супстанции за подобрување на почвата; 

Ѓубрива(измет); Синтетички ѓубрива(измет); 

Ѓубрива(измет) кои содржат антиоксиданси; 

Адитиви (Хемиски -) за ѓубрива(измет); 

Ѓубрива(измет) со додадени микроорганизми; 

Дијагностички препарати, освен за 

медицински или ветеринарни цели; Биолошки 

препарати, освен за медицински или 

ветеринарни цели; адитиви за добиточна 

храна (кои не се за употребува за медицински 

цели); адитиви (Хемиски -) за ѓубрива; 

Супстанции за зачувување семиња; 

Супстанции за регулирање на растот на 

растенијата; Супстанции за потпомагање на 

растот на растенијата; Регулатори на растот 

на растенијата; Растителни хормони 

(фитохормони)  

кл. 5  Фармацефтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински и ветеринарни цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска и ветеринарна употреба; 

медицинска добиточна храна; витамински 

препарати за животни; додатоци на храна за 

животни; храна за бебиња; фластери; 

материјали за завои; материјали за 

пломбираље на заби; стоматолошки восок; 

средства за дезинфекција; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди; паразитициди; инсектициди; 

пестициди  

 

(111)  24062  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1197 (220)  23/11/2015 

(181)  23/11/2025 

(450) 30/04/2017 
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(732)  Fortex Nutraceuticals LTD Sofia 

Aleksandar  S. Pushkin bul. No. 34, 1618, 

Sofia, BG 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

ПРОСТАМАКС 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци, диететски и 

хранливи додатоци, хранлив додаток замена 

за оброк за зголемување на енергија, 

белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба  

кл. 30  додатоци на јадења, алги (додатоци 

на јадења), матичен млеч за човечка исхрана 

што не е за медицинска употреба  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: диететски додатоци, диететски и 

хранливи додатоци, хранлив додаток замена 

за оброк за зголемување на енергија, 

белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба, додатоци 

на јадења, алги (додатоци на јадења), 

матичен млеч за човечка исхрана што не е за 

медицинска употреба  

 

(111)  24077  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2015/1200 (220)  23/11/2015 

(181)  23/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за интерактивни веб 

медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

Ул. Никола Вапцаров 15/2-5, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, сина и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

огласување /рекламирање/, рекламни 

агенции, изнајмување рекламен простор, 

компилација на информации во компјутерски 

бази на податоци, систематизација на 

податоци во компјутерски бази на податоци, 

он-лајн прабарување за други, директно 

огласување, компјутерско управување со 

податоци, комерцијални информациски 

агенции, услуги на маркетинг агенција, 

маркетинг истражувања, маркетинг студии, 
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услуги на клипинг на вести, он-лајн 

рекламирање на компјутерска мрежа, 

надворешно рекламирање, презентација на 

производи на комуникациски медиуми, 

односи со јавноста, објавување на текстови, 

јавност, агенции за односи со јавноста, 

подготовка јавни колумни, објавување јавни 

текстови, пишување на јавни текстови, 

изнајмување рекламен простор, пропагандни 

дејности, рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, рекламна 

хроника, рекламни огласи (ширење рекламни 

огласи), ширење рекламен материјал, служби 

за давање совети за водење дејности, 

консултации за водење на дејности, помош 

во водење на дејности, дејности 

(професионални консултации), е-бизнис, 

професионална деловна консултација, 

проучување на пазарот (маркетинг), 

рекламни агенции, ширење рекламен 

материјал (трактати, проспекти, печатени 

примероци) изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава, 

спортски и културни активности; електронско 

издаваштво, информации за образовни и 

забавни настани, он-лајн публикување 

електронски книги и списанија, обезбедување 

на електронски он-лајн публикации што не 

може да се даунлодираат, објавување 

текстови, со исклучок на рекламни текстови, 

организирање и водење концерти, 

организирање саеми, организирање 

натпревари, забава, известување за забави, 

планирање забави, симпозиуми, спортски 

натпревари, организирање изложби за 

културни или образовни цели, презентација 

на дела од визуелна уметност или 

литература пред јавноста за забавни или 

образовни цели, изложби (организирање 

изложби за културни или образаовни цели), 

преведување, публикации и дистрибуција на 

печатени медиуми и снимки, разонода, 

фотографија, фотографски репортажи, шоу 

програми, објавување книги, разонода, 

разонода по пат на радио, разонода по пат на 

телевизија, он-лајн разонода, услуги врзани 

за исполнување на слободно време, услуги 

на дигитално снимање, културни активности, 

електронско десктоп објавување, услуги на 

новински репортери, обезбедување он-лајн 

електронски публикации, објавување он-лајн 

книги, објавување он-лајн весници, пишување 

и оn-line електронско издавање на книги и 

периодични списанија, компјутерско 

персонално издавателство, издавање 

електронски книги и часописи оn-linе; 

пружање публикации со глобална 

компјутерска мрежа или интернет што можат 

да се пребаруваат; организирање и водење 

работилници  

кл. 42  изработка и развој на комјутерски 

софтвер, графички дизајн, веб дизајн, алатки 

за пребарување (обезбедување алатки за 

пребарување), за интернет; давање простор 

за веб [интернет] страници; изнајмување веб 

[интернет] сервери; инсталирање 

компјутерски програми; комјутерски бази на 

податоци (обновување комјутерски бази на 

податоци); компјутерско програмирање; 

изработка на компјутерски програми; 

компјутерски програми (изнајмување и 

изработка компјутерски програми); 

компјутерски програми (советување за 

компјутерски програми); одржување 

компјутерски програми; конверзија на 

податоци од физички на електронски носачи; 

креирање и одржување веб [интернет] 

страници за други; програми 

(осовременување на компјутерските 

програми); сервери (изнајмување веб 

[интернет] сервери); обезбедување на услуги 

на друштвени медиуми (social media): алатки 

и платформи на интернет за споделување 

мислења, искуства, погледи и било какви 

други информации едни со други  
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кл. 9  компјутерски софтвер кој се презема за 

изменување и овозможување пренос на 

слики, аудио-визуелни и видео содржини; 

Компјутерски софтвер кој се презема за 

гледање и интеракција со довод на слики, 

аудио-визуелни и видео содржини и поврзан 

текст и податоци; Компјутерски софтвер кој 

се презема за пронаоѓање на содржина и 

објавувачи на содржини, како и за претплата 

на содржина; Компјутерски софтвер за 

означување на слики, аудио-визуелни и 

видео содржини со податоци кои покажуваат 

датум, локација, луѓе и содржини по истите; 

Софтвер за машина за компјутерско 

пребарување; Компјутерски софтвер за 

друштвено(социјално) вмрежување; 

Компјутерски софтвер за креирање, 

управување, интеракција со онлајн 

заедницата; Компјутерски софтвер за 

управување на содржини за 

друшвено(социјално) вмрежување, 

интеракција со виртуелна заедница, пренос 

на слики, аудио-визуелни и видео содржини, 

фотографии, видеа, податоци,текст, пораки, 

коментари, реклами, комуникации и 

информации за огласување во медиумите; 

Компјутерски софтвер за креирање, 

уредување, испраќање(уплоадинг), 

преземање(даунлоудинг), пристапување, 

гледање, објавување, прикажување, 

означување, блогирање, 

стриминг(проследување), поврзување, 

обележување, покажување на чуства во 

врска со, коментирање во врска со, 

вметнување, преносување, споделување, 

пребарување, или на друг начин 

обезбедување на и интеракција со 

електронските медиуми; Компјутерски 

софтвер за испраќање електронски аларми 

за пораки, известувања и потсетници; 

Софтвер за праќање и примање електронски 

пораки; Компјутерски софтвер за ширење на 

реклама за другите; Компјутерски софтвер за 

употреба како интерфејс за програмирање 

апликации (API); Компјутерски софтвер во 

вид на интерфејси за програмирање на 

апликации(APIs) кои олеснуваат онлајн 

услугите за друштвено 

вмрежување(социјално), развој на 

софтверски апликации, и купување и ширење 

на реклами; Интерактивна фото и видео 

опрема, имено, киосци за сликање, 

испраќање(уплоудинг), уредување, печатење 

и споделување на дигитални слики и видеа  

кл. 25  облека за мажи, жени и деца; Облека 

за мажи, жени и деца, имено, кошули, маици, 

јакни, блузи, горни тренерки, капи, шешири, 

шапки; Обувки  

кл. 35  услуги за маркетинг, рекламирање и 

промоција; Ширење на реклама за другите 

преку компјутерски и комуникациски мрежи; 

Промовирање на производи и услуги од други 

лица преку компјутер и комуникациски мрежи; 

Консултантски услуги за маркетинг и 

рекламирање; Услуги за истражување на 

пазарот; Обезбедување на информации за 

истражување на пазарот; Онлајн реклами; 

Рекламирање, маркетинг и промоција на 

производи и услуги од други лица преку 

обезбедување на фото и видео опрема на 

посебни настани  
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кл. 38  телекомуникациски услуги; Услуги за 

споделување на фотографии и видео, имено, 

електронски пренос на дигитални фото 

фајлови(датотеки), видеа и аудио визуелна 

содржина меѓу корисниците на интернет; 

телекомуникациски услуги, имено, 

електронски пренос на слики, аудио-визуелни 

и видео содржини, фотографии, видеа, 

податоци, текст, пораки, реклами, медиумско 

рекламирање комуникации и информации; 

компјутерски услуги на P2P (Peer-to-peer) 

мрежа, имено, електронски пренос на слики, 

аудио-визуелни и видео содржини, 

фотографии, видеа, податоци, текст, пораки, 

реклами, медиумско рекламирање 

комуникации и информации; Обезбедување 

на пристап до компјутерски, електронски и 

онлајн бази на податоци; Обезбедување на 

онлајн форуми за комуникација, имено, 

пренос на теми од општ интерес; 

Обезбедување на услуги за електронска 

пошта и инстант пораки; Услуги на чет 

соби(виртуелни простории за разговор) за 

друштвено(социјално) вмрежување; 

Обезбедување на онлајн комуникациски 

линкови кои ги пренесуваат веб сајт 

корисниците на други локални и глобални веб 

страници  

кл. 41  обезбедување на компјутерски, 

електронски и онлајн бази на податоци во 

областа на забавата; Објавување на 

електронски списанија и блогови кои се 

одликуваат со назначена содржина или 

содржина генерирана од корисниците; 

Издавачки услуги, имено, објавување на 

електронски изданија за другите; 

Изнајмување на фотографски и / или 

видеографски киосци за сликање, 

испраќање(уплоадинг), уредување и 

споделување на слики и видеа  

кл. 42  дизајн и развој на компјутерски 

софтвер; Обезбедување на веб-сајт кој им 

дава можност на корисниците да се вклучат 

во друштвените(социјалните) мрежи и да 

управуваат со својата содржина за 

друштвено(социјално) вмрежување; 

Обезбедување на привремено користење на 

софтвер кој не се презема за 

друштвено(социјално) вмрежување, 

управување со содржини за 

друштвено(социјално) вмрежување, 

создавање на виртуелна заедница, и пренос 

на слики, аудио-визуелни и видео содржини, 

фотографии, видеа, податоци, текст, пораки, 

реклами, медумско рекламирање 

комуникации и информации; Обезбедување 

на привремено користење на софтвер кој не 

се презема за изменување и овозможување 

на пренос на слики, аудио-визуелни и видео 

содржини; Обезбедување на привремено 

користење на компјутерски софтвер кој не се 

презема за гледање и интеракција со довод 

на слики, аудио-визуелни и видео содржини и 

поврзан текст и податоци; Обезбедување на 

привремено користење на  компјутерски 

софтвер кој не се презема за наоѓање на 

содржини и објавувачи на содржини, како и за 

претплата на содржина; Обезбедување на 

привремено користење на компјутерски 

софтвер кој не се презема за означување на 

слики, аудио-визуелни и видео содржини со 

податоци кои означуваат датум, локација, 

луѓе и содржини по истите; Обезбедување на 

информации од индекси кои може да се 

пребаруваат и бази на податоци на 

информации; Обезбедување на 

пребарувачки машини за обезбедување на 

податоци преку комуникациски мрежи; 

Обезбедување на онлајн мрежна услуга која 

им овозможува на корисниците да 

пренесуваат лични податоци и да ги споделат 

личните податоци со и помеѓу повеќе 

апликации или веб-сајтови; Компјутерски 

услуги, имено, водење на онлајн веб 

можности за другите за организирање и 

водење на состаноци, настани и 
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интерактивни дискусии преку комуникациски 

мрежи; Компјутерски услуги, имено, 

создавање на виртуелна заедница за 

регистрираните корисници да споделуваат, 

да гледаат, да се претплатат на и да 

комуницираат со слики, аудио-визуелни и 

видео содржини и поврзани податоци и 

информации; Услуги на апликациски сервер 

провајдер (ASP/снабдувач на услуги за 

апликации), имено, водење на компјутерски 

софтверски апликации за други лица; 

апликациски сервер провајдер 

(ASP/снабдувач на услуги за апликации) кој 

се одликува со софтвер за 

друштвено(социјално) вмрежување, 

управување со содржини за 

друштвено(социјално) вмрежување, 

создавање на виртуелна заедница, и пренос 

на слики, аудио-визуелни и видео содржини, 

фотографии, видеа, податоци, текст, пораки, 

реклами, медиумско рекламирање 

комуникации и информации; апликациски 

сервер провајдер (ASP/снабдувач на услуги 

за апликации) кој се одликува со софтвер кој 

овозможува креирање, уредување, 

испарќање(уплоадинг), 

преземање(даунлоудинг), пристапување, 

гледање, објавување, прикажување, 

означување, блогирање, 

стриминг(проследување), поврзување, 

додавање, покажување на чуства во врска со, 

коментирање во врска со, вметнување, 

пренесување, споделување, пребарување, 

или на друг начин обезбедување на и 

интеракција со електронските медиуми; 

Апликациски провајдер на услуги (ASP) кој 

содржи софтвер за интерфејс за 

програмирање апликации (API) кој 

овозможува онлајн услуги за 

друштвено(социјално) вмрежување, развој на 

софтверски апликации, и набавка и купување 

и ширење на реклама; Апликациски 

провајдер на услуги (ASP) кој содржи 

софтвер за употреба при купување, 

продавање, следење, вреднување, 

оптимизирање, одбирање, анализирање, 

испорака, и известување на онлајн 

рекламирање и маркетинг; Апликациски 

провајдер на услуги (ASP) кој содржи 

софтвер за употреба при дизајнирање и 

управување со онлајн капањи за 

рекламирање и маркетинг; Платформа како 

услуга (Paas) која содржи компјутерски 

софтвер платформи за друштвено 

(социјално) вмрежување, управување со 

содржини за друштвено(социјално) 

вмрежување, создавање на виртуелна 

заедница, и пренос на слики, аудио-визуелни 

и видео содржини, фотографии, видеа, 

податоци, текст, пораки, реклами, медиумцко 

рекламирање комуникации и информации; 

Изнајмување на компјутерски софтвер кој им 

обезбедува на корисниците можност да 

испраќаат, уредуваат и споделуваат слики, 

видеа и аудио-визуелни содржини  

кл. 45  услуги на онлајн 

друшвено(социјално)вмрежување; Интернет 

услуги за социјално 

запознавање,вмрежување и состанување; 

Обезбедување на информации во форма на 

бази на податоци кои содржат информации 

во областите на друштвено(социјално) 

вмрежување, социјално запознавање и 

состанување  

 

(111)  24393  (151)  21/03/2017 

(210)  TM  2015/1207 (220)  24/11/2015 

(181)  24/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги увоз-извоз ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ 

ул. Бигла бб, с. Велмеј, Дебарца, MK 

(740)  ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат 

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје 

(540)  
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SPEKTARIN RESTART 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи, диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња  

кл. 32  минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  24261  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2015/1208 (220)  25/11/2015 

(181)  25/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Guangzhou Qingxiu Rihua Co., Ltd 

No.54 Yongxing South Road, 2nd Economic 

Cooperative, Yongxing Village, Longgui 

Town, Baiyun District, Guangzhou City, 

Guangdong Province, CN 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

BLUESKY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика; производи за нега на 

ноктите; препарати за нега на вештачки и 

природни нокти; производи за зајакнување на 

ноктите; лак за нокти; глазура за нокти; базен 

лак за нокти; завршен лак за нокти; раствори 

за сушење на лак за нокти; производи за 

отстранување лак за нокти; лак за нокти; 

креми за нокти; сјај за нокти; вештачки нокти; 

врвови за нокти; вештачки врвови за нокти и 

форми; гел за нокти; производи за 

отстранување боја од ноктите; уметнички 

налепници за нокти; адхезиви за 

прикачување вештачки нокти; течности и 

прашоци за обликување нокти; препарати за 

зајакнување на ноктите; парфеми; препарати 

за разубавување; прибор за лична хигиена; 

козметички препарати со намена за 

слабеење; креми, лосиони и производи за 

чистење на раце; креми, лосиони и 

производи за чистење на стапала  

 

(111)  24505  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2015/1209 (220)  20/11/2015 

(181)  20/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Прилепска пиварница А.Д. Прилеп 

ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, MK 

(540)  

 

ZLATEN DAB 

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

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(111)  24506  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2015/1210 (220)  20/11/2015 

(181)  20/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Прилепска пиварница А.Д. Прилеп 

ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, MK 

(540)  



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    561 | С т р а н а  

 

30 Април 2017 Гласник Бр. 2/2017  

 

(591)  црна, бела, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(111)  24507  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2015/1211 (220)  20/11/2015 

(181)  20/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Прилепска пиварница А.Д. Прилеп 

ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела, златна, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(111)  24414  (151)  21/03/2017 

(210)  TM  2015/1212 (220)  25/11/2015 

(181)  25/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТИМ КОРПОРЕЈШН 

ДООЕЛ увоз-извоз КАВАДАРЦИ  

ул.Ѓуро Салај 15-1/11, 1430, Кавадарци, MK 

(540)  

 

(591)  сино, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  изработка иразвој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  24416  (151)  21/03/2017 

(210)  TM  2015/1213 (220)  25/11/2015 

(181)  25/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТИМ КОРПОРЕЈШН 

ДООЕЛ увоз-извоз КАВАДАРЦИ  

ул.Ѓуро Салај 15-1/11, 1430, Кавадарци, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  опрема за обработла на податоци и 

компјутери; 

бар кодови (читач на бар кодови); 

батерии, електрични; 

батерии, електрични, за возила 

видеокамери 

видео екран 

дискови ( компакт дискови) [аудио-видео] 

дискови (компакт дискови) [меморија само за 

читање] 

дискови (оптички дискови) 

звучници 
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компјутери 

компјутери (печатачи за употреба со 

компјутери) 

компјутерски глувчиња (подлоги за 

компјутерски глувчиња)  

компјутерски мемории 

компјутерски софтвер, снимен 

компјутерски тастатури 

компјутерск глувче [опрема за обработка на 

податоци] 

конвертори, електрични 

лаптоп компјутери 

модеми 

полначи на батерии 

полначи за електрични батерии 

потпирачи за рачни зглобови што се користат 

со компјутери 

софтвер (компјутерски софтвер), снимен 

слушалки 

скенери [опрема за обработка на податоци] 

телевизиски апарати 

читач на бар кодови  

 

(111)  24537  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2015/1215 (220)  25/11/2015 

(181)  25/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за маркетинг ТОТАЛ 

МЕДИА ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје 

бул. Илинден 103/12, 1000, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, печатени материјали, 

фотографии  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, пишување рекламни 

текстови  

кл. 41  пишување текстови што не се 

рекламни ттекстови, образовни услуги, 

подготвување настава, забава, спортски и 

културни активности  

 

(111)  24538  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2015/1218 (220)  27/11/2015 

(181)  27/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за маркетинг ТОТАЛ 

МЕДИА ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје 

бул. Илинден 103/12, 1000, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

ВЕЧЕР ПРВ ДОЗНАВА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, печатени материјали, 

фотографии  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, пишување рекламни 

текстови  

кл. 41  пишување текстови што не се 

рекламни текстови, образовни услуги, 

подготвување настава, забава, спортски и 

културни активности  

 

(111)  24395  (151)  21/03/2017 

(210)  TM  2015/1220 (220)  27/11/2015 

(181)  27/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  О.К. ИДЕА ДООЕЛ Скопје 

ул. Скупи 3А, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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LEAD COMMUNICATIONS ЛИД 

КОМЈУНИКЕЈШНС 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  24392  (151)  21/03/2017 

(210)  TM  2015/1223 (220)  30/11/2015 

(181)  30/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

 

(591)  бела, светло и темно виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  24396  (151)  21/03/2017 

(210)  TM  2015/1225 (220)  30/11/2015 

(181)  30/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно кафена, светло кафена и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, екстракти од кафе, замена за 

кафе; пијалоци направени од кафе, какао или 

чоколадо  

 

(111)  24397  (151)  21/03/2017 

(210)  TM  2015/1226 (220)  30/11/2015 

(181)  30/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Сојуз на СПОРТОВИ НА СКОПЈЕ 

Скопје 

ул. Јордан Хаџиконстантинов - Џинот бр. 

12А, Скопје - Центар, MK 

(740)  ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ 

ул. Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје 

(540)  

 

СКОПСКИ МАРАТОН 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  
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кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности: услуги за 

развој на ментални способности на луѓето 

или животните како и услуги за забава или 

привлекување внимание, услуги за 

подучување на луѓе или дресура на животни, 

услуги чија главна цел е разонода, забави 

или рекреација на луѓето, презентација на 

дела од визуелната уметност или 

литературата пред јавноста за забавни и 

образовни цели, водење концерти 

(организирање и водење концерти), 

гимнастичка обука, забава, забавни 

(известување за забави), забави (планирање 

на забави), забавни паркови, известување за 

рекреација, изложби за културни и образовни 

цели, натпревари (организирање спортски 

натпревари), обезбедување спортска опрема, 

изнајмување на спортска опрема, одржување 

претстави во живо, организирање време на 

спортски натпревари, спортски кампови 

(услуги на спортски кампови), организирање 

пнатпевари во пливање, планинско трчање и 

велосипедизам, организирање на маратонски 

трки  

 

(111)  24398  (151)  21/03/2017 

(210)  TM  2015/1227 (220)  30/11/2015 

(181)  30/11/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Сојуз на СПОРТОВИ НА СКОПЈЕ 

Скопје 

ул. Јордан Хаџиконстантинов - Џинот бр. 

12А, Скопје - Центар, MK 

(740)  ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ 

ул. Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности: услуги за 

развој на ментални способности на луѓето 

или животните како и услуги за забава или 

привлекување внимание, услуги за 

подучување на луѓе или дресура на животни, 

услуги чија главна цел е разонода, забави 

или рекреација на луѓето, презентација на 

дела од визуелната уметност или 

литературата пред јавноста за забавни и 

образовни цели, водење концерти 

(организирање и водење концерти), 

гимнастичка обука, забава, забавни 

(известување за забави), забави (планирање 

на забави), забавни паркови, известување за 

рекреација, изложби за културни и образовни 

цели, натпревари (организирање спортски 

натпревари), обезбедување спортска опрема, 

изнајмување на спортска опрема, одржување 

претстави во живо, организирање време на 

спортски натпревари, спортски кампови 

(услуги на спортски кампови), организирање 

пнатпевари во пливање, планинско трчање и 

велосипедизам, организирање на маратонски 

трки  

 

(111)  24249  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2015/1229 (220)  01/12/2015 

(181)  01/12/2025 

(450) 30/04/2017 
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(732)  А.Д. за пренос на електрична 

енергијаи управување со 

електроенергетскиот систем во државна 

сопственост, Скопје 

ул. Максим Горки бр. 4, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  пренос на електрична енергија  

 

(111)  24296  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2015/1230 (220)  01/12/2015 

(181)  01/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Стојменовски Горјан; Имери Ади; 

Антовски Благоја and Стојчев Стефан 

ул. Миле Попјорданов бр. 68-35, Скопје, 

MK; Бул. Јане Сандански бр. 12/2-14, 

Скопје, MK; ул. Кичевска бр. 44, Скопје, MK 

and ул. Митрополит Теодосиј Гологанов 

бр.147/3-13, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  звучни запиаи и видео записи, сите 

вклучени во оваа класа; носачи на тон; 

носачи на слика; носачи на звук и слики; 

снимени цедеа со музика  

кл. 15  музички инструменти  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации; пренос на радио и 

телевизиски програми  

кл. 41  забава; музички групи; услуги за 

забава, во смисла на настапи во живо од 

страна на музичка група; услуги на 

компонирање музика; музичка, филмска, 

звучна и телевизиска продукција; 

спроведување на концерти, забавни 

манифестации, културни настани и 

спроведување на прослави, спортски и 

културни активности; објавување и 

уредување на печатени материјали  

 

(111)  24391  (151)  21/03/2017 

(210)  TM  2015/1232 (220)  03/12/2015 

(181)  03/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги Настески увоз-извоз ДООЕЛ 

Прилеп 

ул. Леце Котески бр. 50, Прилеп, MK 

(740)  ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат 

Ул.’'ДамеГруев’'  3/ 2-11, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сите нијанси на зелена, бела и кафеава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, 

компоти; јајца; млеко и млечн производи; 

масла за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао и вештачко кафе; 
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ориз; тапиока и нишесте; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи; живи животни; 

свежо овошје и зеленчук; семиња; природни 

билки и цвеќиња; храна за животни; слад  

 

(111)  24390  (151)  21/03/2017 

(210)  TM  2015/1233 (220)  03/12/2015 

(181)  03/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги Настески увоз-извоз ДООЕЛ 

Прилеп 

ул. Леце Котески бр. 50, Прилеп, MK 

(740)  ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат 

Ул.’'ДамеГруев’'  3/ 2-11, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сите нијанси на зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, 

компоти; јајца; млеко и млечн производи; 

масла за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао и вештачко кафе; 

ориз; тапиока и нишесте; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи; живи животни; 

свежо овошје и зеленчук; семиња; природни 

билки и цвеќиња; храна за животни; слад  

 

(111)  24315  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2015/1236 (220)  03/12/2015 

(181)  03/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Приватна здравствена установа - 

Специјална болница по хируршки болести 

- ФИЛИП ВТОРИ Скопје  

бул.Илинден бр.113, 1000, Скопје, Карпош, 

MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  златна, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  болници за закрепнување, клиники, 

хирургија, здравствена заштита, медицинска 

помош, негување болни луѓе, физикална 

терапија, масажа, хиропракса  

 

(111)  24464  (151)  24/03/2017 

(210)  TM  2015/1237 (220)  03/12/2015 

(181)  03/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-

извоз Куманово 

ул. 11 Октомври б.б., 1300, Куманово, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

РАЈСКА ВОДА 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 32  газирана вода, безалкохолни пијалаци, 

минерална вода, сода вода  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: газирана вода, безалкохолни 

пијалаци, минерална вода, сода вода  

 

(111)  24265  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2015/1238 (220)  03/12/2015 

(181)  03/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  NIPPON SODA CO., LTD. 

2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 

JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

 

TAKUMI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фунгициди за употреба во 

земјоделството, хортикултурата и домашната 

градина; Инсектициди за употреба во 

земјоделството, хорикултурата и домашната 

градина; хербициди за употреба во 

земјоделството, хортикултурата и 

домнашната градина; акарициди за употреба 

во земјоделството, хортикултурата и 

домашната градина; Инсектициди за 

контрола на термити; Препарати за 

уништување штетници  

 

(111)  24449  (151)  21/03/2017 

(210)  TM  2015/1239 (220)  03/12/2015 

(181)  03/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија, 

туризам и услуги ХОТЕЛ СЕРВИС Скопје 

ДООЕЛ 

ул. Јадранска Магистрала бр. 47, Скопје - 

Бутел, MK 

(740)  Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И 

АЛЕКСАНДРОВСКИ 

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, светло и темно зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  овошје, варено; овошни каши  

кл. 32  овошни сокови, сокови (овопни 

сокови), лимонади; овошни пијалаци 

(безалкохолни овошни пијалаци); овошни 

сирупи, безалкохолни; сок од домати 

[пијалаци] сок од зеленчук [пијалаци] сок од 

јаболка, безалкохолен сируп за лимонади; 

сируп за пијалаци  сирупи (овошни сирупи), 

безалкохолни пијалаци (безалкохолнии 

пијалаци)  

 

(111)  24452  (151)  24/03/2017 

(210)  TM  2015/1240 (220)  04/12/2015 

(181)  04/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd 

Level 3, 167 Fullarton Road, Dulwich, South 

Australia 5065, AU 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  златно-окер, кафеава, сива и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вина, производи од вино  
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(111)  24290  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2015/1242 (220)  07/12/2015 

(181)  07/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  AXN Network Inc. 

10202 W. Washington Boulevard, Culver City, 

California 90232, US 

(740)  ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации 

Особено: емитување на радио и телевизиски 

програми, емитување на аудио и видео 

програми, емитување програми преку 

интернет; пренос на аудио и видео 

материјали преку широкопојасни мрежи и 

нтернет; услуги на пренос преку телевизија, 

сателитска телевизија, кабловска телевизија 

и интернет пренос преку заземјени системи 

на емитување, сателити и интернет; пренос 

на аудио, видео и податочен материјал на 

жични и безжични уреди, компјутери, рачни 

компјутери, лични дигитални асистенти, и 

мобилни телефони, електронски пренос на 

податоци, документи, пораки, текст, звук, 

слики, графика и забавни содржини преку 

глобална компјутерска мрежа; услуги на 

пренос  на видеа на базирање на 

корисниците; услуги на пренос на 

телевизиски програми за кои се наплатува; 

пренос на подкаст и вебкаст информации; 

услуги на електронски пренос на забавни 

содржини преку мобилни медиуми; 

ибезбедување на електронски огласни табли 

и соби за разговор за пренесување пораки 

меѓу компјутерските корисници во врска со 

теми од општ интерес  

 

(111)  24070  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/1243 (220)  07/12/2015 

(181)  07/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(300)  57959/2015  03/07/2015  CH 

(732)  Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  црна, бела и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши сопствени 

цигари, тутун за луле, тутун за џвакање, 

бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус 

(snus); замени за тутун (не за медицински 

употеби); електронски цигари; тутунски 

производи наменети за загревање; 

електронски уреди и нивни делови наменети 

за загревање на цигари или тутун со цел да 

ослободат аеросол за инхалација која содржи 

никотин; артикли за пушачи, хартија за 

цигари, туби за цигари (cigarette tubes), 

филтри за цигари, бинлаци за тутун (tobacco 

tins), кутии за цигари, пепелници, лули, џебни 

направи за виткање цигари, запалки, кибрити  

 

(111)  24079  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/1244 (220)  07/12/2015 

(181)  07/12/2025 
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(450) 30/04/2017 

(300)  65050/2015  30/11/2015  CH 

(732)  Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

FLIPPACK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши сопствени 

цигари, тутун за луле, тутун за џвакање, 

бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус 

(snus); замени за тутун (не за медицински 

употеби); електронски цигари; тутунски 

производи наменети за загревање; 

електронски уреди и нивните делови 

наменети за загревање на цигари или тутун 

со цел да ослободат аеросол за инхалација 

која содржи никотин; артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари (cigarette 

tubes), филтер за цигари, билнаци за тутун 

(tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, 

лули, џебни направи за виткање цигари, 

запалки, кибрити  

 

(111)  24082  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/1245 (220)  07/12/2015 

(181)  07/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(300)  57856/2015  02/07/2015  CH 

(732)  Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши сопствени 

цигари, тутун за луле, тутун за џвакање, 

бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус 

(snus); замени за тутун (не за медицински 

употеби); електронски цигари; тутунски 

производи наменети за загревање; 

електронски уреди и нивните делови 

наменети за загревање на цигари или тутун 

со цел да ослободат аеросол за инхалација 

која содржи никотин; артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари (cigarette 

tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун 

(tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, 

лули, џебни направи за виткање цигари, 

запалки, кибрити  

 

(111)  24089  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/1246 (220)  07/12/2015 

(181)  07/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

MAKE YOUR MOVE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши сопствени 

цигари, тутун за луле, тутун за џвакање, 

бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус 
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(snus); замени за тутун (не за медицински 

употеби); електронски цигари; тутунски 

производи наменети за загревање; 

електронски уреди и нивните делови 

наменети за загревање на цигари или тутун 

со цел да ослободат аеросол за инхалација 

која содржи никотин; раствори од течен 

никотин за употреба во електронски цигари; 

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за 

цигари (cigarette tubes), филтри за цигари, 

бинлаци за тутун (tobacco tins), кутии за 

цигари, пепелници, лули, џебни направи за 

виткање цигари, запалки, кибрити  

 

(111)  24056  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/1253 (220)  09/12/2015 

(181)  09/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за промет и услуги БИОТЕК 

ДОО експорт-импорт Скопје 

ул. Загребска бр. 28в, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; услуги на хигиена и разубавување на 

луѓе или животни; земјоделски, градинарски и 

шумски  

 

(111)  24453  (151)  24/03/2017 

(210)  TM  2015/1254 (220)  09/12/2015 

(181)  09/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(300)  014434781  31/07/2015  EM 

(732)  Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

FRESH CHARGE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија, есенцијални 

масла, козметички производи; колонска вода, 

тоалетна вода, парфимиран спреј за тело; 

масла, креми и лосиони за кожа; пена за 

бричење, гел за бричење, лосиони за пред 

бричење и после бричење; талк пудра; 

препарати за капење и туширање; лосиони и 

гелови за коса; средства за чистење на заби; 

раствори за дезинфекција на услта, што не се 

за медицинска употреба, дезадоранси; анти-

перспиранти за лична употреба; тоалетни 

препарати што не се за медицинска употреба  

 

(111)  24463  (151)  24/03/2017 

(210)  TM  2015/1255 (220)  09/12/2015 

(181)  09/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

COOL CHARGE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија, есенцијални 

масла, козметички производи; колонска вода, 

тоалетна вода, парфимиран спреј за тело; 

масла, креми и лосиони за кожа; пена за 
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бричење, гел за бричење, лосиони за пред 

бричење и после бричење; талк пудра; 

препарати за капење и туширање; лосиони и 

гелови за коса; средства за чистење на заби; 

раствори за дезинфекција на услта, што не се 

за медицинска употреба, дезадоранси; анти-

перспиранти за лична употреба; тоалетни 

препарати што не се за медицинска употреба  

 

(111)  24467  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2015/1256 (220)  25/01/2016 

(181)  25/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско друштво за внатрешна и 

надворешена трговија ЗЕГИН ДОО Скопје 

ул. Народен фронт бр. 5/3-1, 1000, Скопје, 

Центар, MK 

(740)   

 

(540)  

 

SILCORAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати  

 

(111)  24462  (151)  24/03/2017 

(210)  TM  2015/1259 (220)  10/12/2015 

(181)  10/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Abbott Molecular Inc. 

1300 E. Touhy Avenue, Des Plaines, Illinois 

60018, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  реагенси за лабораториска употреба; 

решенија за предтрерман на ткиво, реагенси 

за миење и бафери за лабораториска 

употреба; врзувачки реагенси за 

лабораториска употреба; хибридизациски 

бафери за лабораториска употреба; 

хибридизациски реагенси за лабораториска 

употреба  

кл. 5  реагенси за медицинска употреба; 

решенија за предтретман на ткиво, реагенси 

за миење и бафери за медицинска употреба; 

врзувачки реагенси за медицинска употреба; 

хибридизациски бафери за медицинска 

употреба; хибридизациски реагенси за 

медицинска употреба  

 

(111)  24523  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2015/1260 (220)  10/12/2015 

(181)  10/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги БЛУНЕТ ДИЗАЈН ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопјe 

ул. "Христофор Жефаровиќ" бр. 9, Гази 

Баба, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, светло сива, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирањето поврзано со 

нив, услуги за индустриски анализи и 

истражувања, изработка на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  24524  (151)  05/04/2017 
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(210)  TM  2015/1261 (220)  10/12/2015 

(181)  10/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ДИЈАНА ТАШКОВА АДВОКАТ 

ул. Костурски Херои бр. 2,, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, темнозелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и социјални 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(111)  24052  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/1262 (220)  11/12/2015 

(181)  11/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Swiss Pharma International AG 

Waldmannstrasse 8, 8001 - Zurich, CH 

(740)  БЕРИН ДОО 

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

(540)  

 

METAFEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  24067  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/1263 (220)  11/12/2015 

(181)  11/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(300)  m201514641  31/08/2015  UA 

(732)  Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 

Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  бела, сите нијанси на сина, сива, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; замени за тутун кои не се 

користат во медицински или куративни цели; 

цигари; цигарилоси; пури; рачни машини за 

правење на цигари; туби за цигари; филтри 

за цигари; хартија за цигари; електронски 

цигари, течности за електронски цигари, 

кибрити и артикли за пушачи  

 

(111)  24060  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/1264 (220)  11/12/2015 

(181)  11/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ПОЛАРИС ШУС ДОО експорт-импорт 

Гостивар 

ул. Драге Тодоровски бр.2, 1230, Гостивар, 

MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена и бела 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 25  обувки, чевли, чизми, спортски обувки, 

скијачки чизми, копачки, обувки за фудбал, 

обувки за гимнастика, получизми (кратки 

чизми), сандали, облека од кожа, кожни 

крзна, кожени ремени, кожени торби  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на обувки, чевли, чизми, спортски 

обувки, скијачки чизми, копачки, обувки за 

фудбал, обувки за гимнастика, получизми 

(кратки чизми), сандали, облека од кожа, 

кожни крзна, кожени ремени, кожени торби  

 

(111)  24063  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2015/1266 (220)  14/12/2015 

(181)  14/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  ВВ Метал ДОО увоз-извоз Скопје 

Бул. Авној 64,, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена, светло и темно зелена, 

жолта, портокалова, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење; ајвар, зеленчук 

(салати од зеленчук), зеленчук во конзерви; 

зеленчук, варен; зеленчук, конзервиран; 

зеленчук, сушен; грав, конзервиран; 

кандирано овошје; корнишони; мармалад; 

слатко; овошје; овошје во конзерви; овошје 

конзервирано во алкохол; овошје, варено; 

овошје, конзервирано; овошни салати; 

туршија; туршија, лута и многу зачинета  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии, мраз  

кл. 35  Рекламирање, водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги при производство, увоз-извоз 

и трговија на големи и мало со: Месо, риба, 

живина и дивеч; месни преработки; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; 

јајца, млеко и млечни производи; масла и 

масти за јадење; ајвар, зеленчук (салати од 

зеленчук), зеленчук во конзерви; зеленчук, 

варен; зеленчук, конзервиран; зеленчук, 

сушен; грав, конзервиран; кандирано овошје; 

корнишони; мармалад; слатко; овошје; 

овошје во конзерви; овошје конзервирано во 

алкохол; овошје, варено; овошје, 

конзервирано; овошни салати; туршија; 

туршија, лута и многу зачинета; Кафе, чај, 

какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за 

кафе; брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки, сладолед; мед, 

меласа; квасец, прашок за печење; сол, 

сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии, 

мраз  

 

(111)  24454  (151)  24/03/2017 

(210)  TM  2015/1267 (220)  14/12/2015 

(181)  14/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800 

Chicago IL 60654, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

MOTO 360 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 9  паметни часовници - телефони; 

мобилни уреди за носење; компјутерски 

оериферни уреди за носење; лични 

електронски модули што може да се носат и 

да се заменуваат; имено лични 

идентификатори за телефони, мобилни 

телефони, паметни телефони, таблети, 

компјутери, рачни и мобилни електронски 

уреди со способности за безжична 

комуникација; електронски предаватели и 

приемници на податоци, за носење; апарати 

за носење за обработка, пренос, фаќање, 

чување, логирање, прием и пребарување на 

податоци  

 

(111)  24455  (151)  24/03/2017 

(210)  TM  2015/1269 (220)  15/12/2015 

(181)  15/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, зелена, портокалова, 

жолта, виолетова, кафеава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  шампон од лук  

 

(111)  24456  (151)  24/03/2017 

(210)  TM  2015/1270 (220)  15/12/2015 

(181)  15/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, зелена, портокалова, 

жолта, виолетова, кафеава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  шампон за коса и за тело од зелено 

јаболко  

 

(111)  24457  (151)  24/03/2017 

(210)  TM  2015/1271 (220)  15/12/2015 

(181)  15/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, жолта, плава, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 3  течен детергент за миење стакло  

 

(111)  24460  (151)  24/03/2017 

(210)  TM  2015/1272 (220)  15/12/2015 

(181)  15/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, жолта, зелена, 

портокалова, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  шампон од бреза  

 

(111)  24458  (151)  24/03/2017 

(210)  TM  2015/1273 (220)  15/12/2015 

(181)  15/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, зелена, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  шампон од коприва  

 

(111)  24273  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2015/1274 (220)  15/12/2015 

(181)  15/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, зелена, портокалова, 

жолта, виолетова, кафеава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  шампон за коса и за тело од кокос и 

ванила  

 

(111)  24459  (151)  24/03/2017 

(210)  TM  2015/1275 (220)  15/12/2015 

(181)  15/12/2025 

(450) 30/04/2017 
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(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, зелена, портокалова, 

жолта, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  шампон од камилица  

 

(111)  24461  (151)  24/03/2017 

(210)  TM  2015/1276 (220)  15/12/2015 

(181)  15/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, црвена, портокалова, 

зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  шампон од цреша  

 

(111)  24543  (151)  10/04/2017 

(210)  TM  2015/1319 (220)  22/12/2015 

(181)  22/12/2025 

(450) 30/04/2017 

(732)  Сојуз на извидници на Македонија 

ул. Вељко Влаховиќ бр. 20/А, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела и виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; дирекно рекламирање, издавање 

лиценци за стоки и услуги за други лица, 

изнајмување рекламен материјал, 

изнајмување рекламен простор, 

иннформации, испитување на јавното 

мислење, компјутерско рекламирање, 

консултирање, организирање саеми за 

комерцијални или рекламни цели, 

промовирање на услуга за терти лица, 

ширење на реклмани огласи  

кл. 41  образовни услуги; обука; спортски и 

културни активности; гиманстичка обука, 

електронско издаваштво, забава, забави 

(планирање забави), известување за забави, 

известување за рекреација, изложби 

(организирање изложби) за културни и 

рекламни цели, изнајмување аудио опрема, 

изнајмување опрема за нуркање, 

изнајмување спортска опрема со исклучок на 

возила, интернати, информирање за 

образование, јазик со знаци (толкување јазик 

со знаци), книги (објавување книги), 

колонгреси (организирање и водење 

конгреси), конференции (организирање и 

водење конференции), лотарии 
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(организирање лотарии), натпревари 

(организирање натпревари) [образование или 

забава], кпубови, електронско издаваштво, 

обезбедување спортска опрема, паркови 

(забавни паркови), педагошки истражувања, 

пишување текстоци пто не се рекламни, 

планирање забави, практична обука 

[демонстрирање], преведување, работилници 

(организирање и водење работилници) 

[обука], услови за рекреирање 

(обезбедување услови за рекреирање), 

услуги на кампови за летување [за забава], 

услуги на клубови [забава или образование], 

услуги на спортски кампови, фотографски 

репортажи  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување; 

изнајмување шатори, простор за кампување, 

услуги на камповите за летување, кампови за 

одмор, туристички домови  

 

(111)  23960  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/1 (220)  04/01/2016 

(181)  04/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki 

Kaisha 

33-8,  Shiba 5-Chome,  Minato-ku, Tokyo, JP 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивните делови и 

ацесоари; моторни возила на две тркала, 

велосипеди и нивни делови и опрема; не-

електрични примарни двигатело за копнени 

возила (невклучувајќи ги нивните делови); 

машински елементи за копнени возила, AC 

или DC мотори за копнени возила 

(невклучувајќи ги нивните делови); аларми за 

возила против кражба  

 

(111)  23957  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/3 (220)  05/01/2016 

(181)  05/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Стојков Душко 

Колешино 76, Општина Ново Село, 2400, 

Струмица, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црвена, бела, кафена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жито, торти, 

колачиња, слатки, алва; бисквити, брашно за 

исхрана, ванила, (арома); овошни желеа 

[слаткарски производи], крекери, 

кристализиран шеќер за исхрана, марципан, 

производи од тесто; колач од ориз, 

палачинки, чоколадо, какао, пролетни ролати, 

слаткарски производи, слатки од кикирики, 

бонбони, слатки од бадем, тесто за колач,  

фондан, шербети, шеќер   

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

 

(111)  24040  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/4 (220)  08/01/2016 

(181)  08/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 
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ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591)  сина, кафена, светло кафена, розева, 

бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти  

кл. 30  кафе, замена за кафе, растителни 

подготовки како замени за кафе, пијалоци 

што се на основа на кафе, пијалоци од кафе 

со млеко, какао, производи од какао, 

пијалоци што се на основа на какао, пијалоци 

од млеко; чоколадо, пијалоци што се на 

основа на чоколадо, чоколадни пијалоци со 

млеко; производи од жито, жита (мали 

парчиња храна од жита). готови житарници за 

јадење, пуканки; слатки, сладолед; мраз; 

гриз; колач, колачиња, крем пудинг; мраз, 

природен и вештачки, мраз за освежување, 

ледени колачиња, ледени десерт; мусли; 

овошни желеа; слаткарски производи; 

пудинзи; ледени јогурт  

кл. 32  безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

 

(111)  24041  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/5 (220)  08/01/2016 

(181)  08/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, кафена, светло кафена, розева, 

бела, црна, портокалова, црвена, жолта и 

зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

кл. 30  производи од какао, пијалаци што се 

на основа на какао, пијалoци од какао со 

млеко; пијалаци што се на основа на 

чоколадо, чоколадни пијалаци со млеко   

 

(111)  24042  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/6 (220)  08/01/2016 

(181)  08/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  црна, бела, светло кафена, темно 

кафена, црвена и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се 

направени на основа на кафе), екстракти од 

кафе замена за кафе  

кл. 32  безалкохолни пијалоци во база на 

кафе  

 

(111)  24039  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/7 (220)  08/01/2016 

(181)  08/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, светло кафена, темно 

кафена, сина и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се 

направени на основа на кафе), екстракти од 

кафе замена за кафе  

кл. 32  безалкохолни пијалоци во база на 

кафе  

 

(111)  24044  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/8 (220)  08/01/2016 

(181)  08/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, светло кафена, темно 

кафена, окер и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се 

направени на основа на кафе), екстракти од 

кафе, замена за кафе  

кл. 32  безалкохолни пијалоци во база на 

кафе  

 

(111)  24043  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/9 (220)  08/01/2016 

(181)  08/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 
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(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, светло кафена, темно 

кафeна, златна, жолта и темно зелена  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се 

направени на основа на кафе), екстракти од 

кафе замена за кафе  

 

(111)  24045  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/10 (220)  08/01/2016 

(181)  08/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, светло кафена, темно 

кафeна,окер и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалoци што се 

направени на основа на кафе), екстракти од 

кафе, замена за кафе  

 

(111)  24046  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/11 (220)  08/01/2016 

(181)  08/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, светло кафена, темно 

кафeна, зелена и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се 

направени на основа на кафе), екстракти од 

кафе замена за кафе  

 

(111)  24355  (151)  13/03/2017 

(210)  TM  2016/12 (220)  08/01/2016 

(181)  08/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за издавачка дејност 

трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДОО 

Скопје 

Ленинова 29/3, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба, машини за 

пишување и канцелариски прибор 

(освен мебел), материјали за пакување што 

не се опфатени во другите класи, 

печатарски букви, клишиња, весници, 

печатени изданија, печатарски 

производи, публикации, брошури, 

фотографии, известувања, книги, нацрти  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, ширење на рекламен 

материјал (трактати, проспекти, печатени 

материјали, примероци), изложби 

(организирање на изложби) во комерцијални 

и рекпамни цели, изнајмување 

рекламен простор, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), on-line 

рекламирање по пат на компјутерска мрежа, 

објавување рекламни текстови, 

обработка на текстови, организирање 

дејности и советување за организирање 

дејности, организирање изложби во 

комерцијални и рекламни цели, on-line 

рекламирање по пат на компјутерска мрежа, 

односи со јавност, претплата на 

весници, промоција  

кл. 41  образовни услуги, подготвување 

настава, забава, спортски и културни 

активности, информации за образовни и 

забавни настани, услуги врзани за 

исполнување на слободното време, 

објавување книги, приредби (одржување на 

приредби), разонода, разонода (упатство за 

разонода), разонода по пат на радио, 

разонода по пат на телевизија, конференции 

(организирање и водење конференции), 

забавни паркови, изложби (организирање 

изложби) во културни или воспитни цели, 

изнајмување видео ленти, натпревари 

(организирање натпревари) /обука или 

забава/, фотографски услуги, оп-Ппе 

електронско издавање на книги и периодични 

списанија, компјутерско персонално 

издавателство, електронски публикации (не 

можат да се даунлодираат); пружање оп-Ппе 

публикации; издавање електронски книги и 

часописи оп-Ппе; пружање публикации со 

глобална компјутерска мрежа или интернет 

што можат да се пребаруваат; публикации и 

дистрибуција на печатени медиуми и снимки;. 

услуги на аудио и визуелни забави и 

едукации  

 

(111)  24354  (151)  13/03/2017 

(210)  TM  2016/13 (220)  08/01/2016 

(181)  08/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за издавачка дејност 

трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДОО 

Скопје 

Ленинова 29/3, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба, машини за 

пишување и канцелариски прибор 

(освен мебел), материјали за пакување што 
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не се опфатени во другите класи, 

печатарски букви, клишиња, весници, 

печатени изданија, печатарски 

производи, публикации, брошури, 

фотографии, известувања, книги, нацрти  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, ширење на рекламен 

материјал (трактати, проспекти, печатени 

материјали, примероци), изложби 

(организирање на изложби) во комерцијални 

и рекпамни цели, изнајмување 

рекламен простор, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), on-line 

рекламирање по пат на компјутерска мрежа, 

објавување рекламни текстови, 

обработка на текстови, организирање 

дејности и советување за организирање 

дејности, организирање изложби во 

комерцијални и рекламни цели, on-line 

рекламирање по пат на компјутерска мрежа, 

односи со јавност, претплата на 

весници, промоција  

кл. 41  образовни услуги, подготвување 

настава, забава, спортски и културни 

активности, информации за образовни и 

забавни настани, услуги врзани за 

исполнување на слободното време, 

објавување книги, приредби (одржување на 

приредби), разонода, разонода (упатство за 

разонода), разонода по пат на радио, 

разонода по пат на телевизија, конференции 

(организирање и водење конференции), 

забавни паркови, изложби (организирање 

изложби) во културни или воспитни цели, 

изнајмување видео ленти, натпревари 

(организирање натпревари) /обука или 

забава/, фотографски услуги, on-line 

електронско издавање на книги и периодични 

списанија, компјутерско персонално 

издавателство, електронски публикации (не 

можат да се даунлодираат); пружање on-line 

публикации; издавање електронски книги и 

часописи on-line; пружање публикации со 

глобална компјутерска мрежа или интернет 

што можат да се пребаруваат; публикации и 

дистрибуција на печатени медиуми и снимки;. 

услуги на аудио и визуелни забави и 

едукации  

 

(111)  24103  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/14 (220)  08/01/2016 

(181)  08/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  INA -industrija nafte d.d. 

Avenija Veceslava Holjevca 10, 1000, Zagreb, 

HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

INA 2T 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  моторни масла за моторцикли и скутери  

 

(111)  24102  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/15 (220)  08/01/2016 

(181)  08/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  INA -industrija nafte d.d. 

Avenija Veceslava Holjevca 10, 1000, Zagreb, 

HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

INA ULTRA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  моторни масла за возила  

 

(111)  24101  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/16 (220)  08/01/2016 

(181)  08/01/2026 

(450) 30/04/2017 
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(732)  INA -industrija nafte d.d. 

Avenija Veceslava Holjevca 10, 1000, Zagreb, 

HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

INA LIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масти за подмачкување за лагери и 

лизгачки лежишта  

 

(111)  23956  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/17 (220)  08/01/2016 

(181)  08/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ȘİRKETİ 

Organize Sanayi Bolgesi 11. Cad. 

ESKISEHIR, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  бела, сива, црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити  

 

(111)  24420  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2016/18 (220)  11/01/2016 

(181)  11/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство и трговија 

за вработување на инвалидни лица 

ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ 

ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, MK 

(540)  

 

ГРОЗДАНОВСКИ СТАРИНСКИ 

КОЛБАС ДИМЕН НА ДРВА 

(591)  бела, жолта, црвена, портокалова, 

крем, окер, златна, кафеава (светло и темно), 

црна 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месни преработки за колбаси, 

подготвени производи од месо  

 

(111)  24419  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2016/19 (220)  11/01/2016 

(181)  11/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство и трговија 

за вработување на инвалидни лица 

ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ 

ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, MK 

(540)  

 

ГРОЗДАНОВСКИ БАБИН 

КОЛБАС ДИМЕН НА ДРВА 



 

 

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

 

30 Април 2017 
 

Гласник Бр. 2/2017  

(591)  бела, жолта, црвена, портокалова, 

крем, окер, златна, кафеава (светло и темно), 

црна 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месни преработки за колбаси, 

подготвени производи од месо  

 

(111)  23958  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/21 (220)  12/01/2016 

(181)  12/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ȘİRKETİ 

Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde 

ESKISEHIR, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

 

(591)  кафеава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколада, производи на база на 

чоколада; какао и производи базирани на 

какао; бисквити, бисквити со чоколаден 

прелив, бисквити со карамел полнење, 

наполитанки, наполитанки со чоколаден 

прелив, наполитанки со карамел полнење; 

чоколадни плочки; торти; вафли; кондиторски 

производи  

 

(111)  24196  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2016/22 (220)  12/01/2016 

(181)  12/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  SHIMADZU CORPORATION a 

corporation organized and existing under the 

laws of Japan, Manufacturers and Merchants 

of 

1, Nishinokyo Kuwabara-cho, Nakagyo-ku, 

Kyoto 604-8511, JP 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  индустриски инструменти и опрема; 

апарати за производство на полупроводници; 

апарати за производство на тенка фолија; 

ECR плазма CVD апарати; плазма CVD 

апарати; апарати за распрскување; опрема за 

плазма полимеризација; инјектори 

(вбризгувачи) за течен кристал; вакумски 

испарувачи; CVD за соларни батерии; 

апарати за ласерска кристализација; 

адхезивни апарати за вбризгување; апарати 

за испитување на супстрати; систем за 

испитување на TFT полиња; пумпи и мотори; 

вакумска опрема; вакумски пумпи; турбо-

молекуларни пумпи; опрема за течно 

подмачкување; запчасти пумпи; лубрикатори; 

хидраулична опрема; електронски 

компоненти; погонски мотори; клипно-

радијални мотори; хидраулични мотори; 

хидраулични позициони контролни системи; 

хидраулични пумпи; хидраулични вентили; 

хидраулични вентили  и пневматски погонски 

вентили; контролни вентили; клипно-

аксијални мотори; печки за топлотна 

обработка; вакумски печки; опрема за вагони; 

дисплеи за вагони во висина на поглед; 

печатари; печатари во боја; актуатори; 

вентили (делови за машини); тркалца за 

навивање на стаклени влакна; опрема за 
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летала; опрема за свемирски возила; 

погонски вентили; вентили за полнење и 

празнење; вентили за регулација на 

притисок; уреди за херметичка компресија и 

декомпресија; апарати за вакумска 

евакуација (истискување); аеромеханички 

апарати; пневматска опрема; сепаратори на 

вода; разладни турбини; вентили за 

модулација на топол воздух; разменувачи на 

топлина; контролори на херметизација; 

системи за контрола на гориво; хидраулична 

опрема за контрола во тек на летење; 

стартери за воздушни турбини; воздушни 

турбини; гасни турбини; актуатори и погонски 

единици; турбини, кои не се за копнени 

возила; механички елементи; куќишта за 

менувачи  

кл. 9  апарати и инструменти научни, 

поморски, геодетски, оптички, за мерење и 

сигнализација; компјутерска опрема, софтвер 

и обработка на податоци; компјутери; 

компјутерски периферни уреди; IC картички 

(картички со чип на интегриран круг); носач 

на софтвер и медиуми за чување на 

податоци; софтвери; софтвери за обработка 

на медицински податоци; софтвери за 

медицински апарати и инструменти; 

софтвери за управување со физички 

податоци, аналитички податоци, мерни 

податоци, медицински податоци; софтвери за 

апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, оптички, за мерење и 

сигнализација; медиуми за чување на 

софтвер; процесори на податоци; аналитички 

и мерни инструменти; спектроскопски 

апарати; UV-VIS спектрофотометри; 

инфрацрвени спектрофотометри; апарати за 

емисиона спектроскопија; анализатори на 

цврст гас; емисиони спектрометри со 

индуктивно спрегната плазма; атомско 

апсорбирачки спектрофотометри; 

спектрофлуорофотометри; TLC скенери; 

електромагнетни аналитички апарати; 

ренгенски дифрактометри; ренгенски 

флуоресцентни спектрометри; електронски 

спектрометри; микроанализатори со 

електронска сонда; електронски микроскопи; 

скенирачки електронски микроскопи; 

скенирачки микроскопи со сонда; микроскопи 

за атомска сила; ултра високо вакумски 

скенирачки тунелски микроскопи; скенирачки 

RHEED микроскопи; масени спектрометри; 

анализатори на површина со повеќе сонди; 

спектрометри кои работат со помош на 

расејување на јони; аналитички апарати со 

јонски сноп; масени спектрометри на гасна 

хроматографија; масени спектрометри на 

течна хроматографија; јонизирачки масени 

спектрометри; хроматографи; гасни 

хроматографи; течни хроматографи; јонски 

хроматографи; електрофоретски 

анализатори; гасни и течни анализатори со 

пумпи; дегазери; фракциони колектори; уреди 

за автоматско предизвикување; столбови; 

столбни печки; детектори на рефракционен 

индекс; проводливи детектори; детектори кои 

работат на принцип на расејување на 

светлина; вентили за контролирање на 

проток; анализаторски единици кои содржат 

пумпи за гас и течност за лабораториска 

употреба; инструменти за термална анализа; 

диференцијални системи за термална 

анализа; системи за диференцијално 

калориметриско скенирање; системи микро-

макро термогравиметрија; системи за 

термомеханичка анализа; додатоци за 

анализа на настанат гас; анализатори на 

загаденост на околината; инструменти за 

мерење на параметри на околината; 

анализатори на вкупен органски јаглерод; 

анализатори на загаденост на воздухот; 

преносни гасни анализатори; апарати за 

мерење на издувни гасови; анализатори на 

загаденост на вода; мерачи на содржина на 

уље; системи на инструментации за 

обработка на одводни води; системи на 
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инструментации за довод на вода; системи 

на инструментации за согорување на отпад; 

ваги и уреди за вагање; електронски ваги; 

ваги со директно очитување; автоматски 

системи за мерење; сточни ваги; ваги за 

апарати на воздушни тунели; магнетни ваги; 

анализатори на својства на прав и честички; 

анализатори на големина на честички; 

анализатори на површина; порозиметри; 

пикнометри; магнетометри; останати 

аналитички и мерни инструменти; вакум 

метри; анализатори на дебелина на филм; 

мерачи на вискозност; анализатори на 

влажност; површински тензометри; 

автоматски калориметри; автоматски мерачи 

на дебелина; детектори на истекување; 

инструменти за автоматска синтеза на цврста 

фаза; системи за лабораториска 

автоматизација; апарати за мерење на 

проценти на телесни масти; машини за 

тестирање и проверка; машини за тестирање 

на материјали; универзални машини за 

тестирање; машини за тестирање на замор; 

машини за вибрациско тестирање; тестери на 

тврдина; машини за тестирање на удари; 

тестери за гребнатини; тестери за мерење на 

микро компресии; апарати за тестирање на 

временски услови; тестер за мерење на 

пружини; екстензиометри; апарати за 

тестирање на свиткување; машини за 

тестирање на носивост; апарати за 

тестирање на порозност; апарати за 

тетирање на торзија (увртување); машини за 

структурно тестирање; динамички билансни 

машини; апарати за проверка со 

недеструктивни методи; машини за 

ултразвучно тестирање; ренгенски апарати за 

проверка; ренгенски оптички апарати; 

ренгенски CT апарати; ренгенски апарати за 

проверка на надворешни објекти; видео 

камери со големи брзини; опрема и 

инструменти за контрола на обработка; 

опрема, инструментација и системи на 

инструментација за контрола на обработка; 

сензори и претворувачи за температура, 

проток, притисок и ниво; електронски и 

пневматски показни рекордери и контролери; 

дигитални инструментациони системи; 

инструментациони панели; инструменти за 

анализа на обработка; магнетни, 

инфрацрвени, ултравиолетови 

термопроводливи и хемилуминисцентни 

гасни анализатори; електрохемиски, 

фотометрични, течни анализатори; 

контролори на температура; мерачи на 

влажност; контролна опрема; електрични 

актуатори на вентили; оптички трансмисиони 

системи за актуатори на вентили; 

биотехнолошки инструменти ( инструменти 

кои се користат во изучување на природни 

науки); инструменти за истражување и развој 

во биотехнологија; автоматски DNK 

синтетизатори; секвенатори на  DNK; 

соматски хибридизатори; опрема за 

електрогенски трансфер; плазмични 

екстрактори; уреди за микро манипулација; 

системи со висока густина на клеточна 

култура; протеински секвенатори; 

анализатори на аминокиселини; пептидни 

синтетизатори; капиларни течни 

хроматографи; апарат за мерење на 

фотосинтеза и транспирација; уреди за 

спектрален био-имиџинг; анализатори на 

протеини со примарна структура; микро ваги 

за мерење на реагенси; гел ексцизиони 

процесори; уреди за ултразвучно разбивање; 

оптичко-електронски уреди; електронски 

уреди; хибрид IC; повеќеслојна печатена 

плоча; флексибилна печатена плоча; 

печатена плоча (во согласност со MIL/UL 

стандарди); CAD дизајн; уреди со оптичка 

трансмисија; оптички изолатори; 

мултиплексери и демултиплексери за 

поделба на бранова должина; сложени 

оптички компоненти за амплификација на 

оптички влакна; оптички конектори; оптички 
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прекинувачи; LED; фото диоди; оптички 

пасивни модули; оптички дигитални линкови; 

оптички видео линкови; оптички трансмитери; 

оптички модеми; оптичко-електронски уреди; 

пенетратор на оптички влакна; секачи на 

течни кристали; оптички конектори; оптички 

елементи; уреди за холографска дифракција; 

решетки; асферични оптички елементи; 

прецизни рамни површини и еталони; 

поларизатори; решеткасти поларизатори; 

прецизни решеткасти површини; леќи; 

огледала; специјално обработени производи; 

единици за оптичка опрема; единици на 

оптички систем; изолатори на вибрации; 

оптички дизајн; инфрацрвени сензори; 

пироелектронски сензори; инфрацрвени 

модулатори; ласерски елементи и опрема; 

син/зелен ласер; моќни семикондукторски 

ласери; ласерски диоди; системски 

производи; уреди за полихроматска 

фотометрија; монохроматори; информациска 

опрема; дисплеи во висина на поглед; 

дисплеи за виртуелна реалност кои се носат 

на глава; дисплеј во висина на поглед за 

музеи; дисплеи во висина на поглед за 

носечки PC; дисплеи во висина на погед за 

надзор на индустриски линии; јонизатори; 

електронски вентили; магнетни глави; 

соларна ќелија; апарати за производство на 

течно кристални панели; IC картички и 

компјутери за управување со физички 

податоци; опрема за архивирање на слики и 

комуникација; сервери и софтвери за 

дигитален преглед и чување на медицински 

податоци за радиотерапија; опрема за 

летала; дисплеи во висина на поглед; 

компјутери за податоци за воздух; 

компјутерски периферни инструменти; 

електронски контролни инструменти; 

инструменти поврзани со магнетизам; 

контролори на температура; воздухопловни 

медицински апарати за тестирање и опрема 

за тестирање на функции на летала; 

свемирска опрема за копнена подршка; 

хидраулична тест опрема со преносен мотор; 

автоматска тест потпирка со пневматски 

вентил; автоматска тест потпирка со 

хидраулична пумпа; херметичка еколошка 

комора; човечка центрифуга; декомпресиона 

висинска комора за обука; потпорна опрема 

за свемирски развој; експериментален оддел 

на тест ракета за свемирски експеримент; 

соленоиден вентил; уреди за намалување на 

влага и вентилски единици; лабараториски 

печки; процесори на податоци  

кл. 10  хируршки, медицински системи и 

опрема; имиџинг системи на магнетна 

резонанца, ренгенски CT скенери; ренгенски 

дијагностички апарати; ренгенски дигитални 

радиографски мобилни апарати; хируршки 

мобилни имиџинг системи со C-свод; 

ренгенска телевизиска единица за употреба 

во хирургија; ренгенска телевизиска единица; 

појачувачи на слика; детектор со рамен 

панел; ренгенски цевки; ангиографски 

системи; апарат за употреба во нуклеарна 

медицина; гама камери; емисиони CT 

скенери; позитронска емисиона томографија; 

позитронска емисиона томографија за мали 

животни; ултразвучни дијагностички 

инструменти; системи за архивирање на 

слики и комуникација; радиотераписки 

систем; неурохируршки навигационен систем 

кој работи со помош на компјутер; ренгенски 

CT симулатор; литотрипер (систем за 

разбивање на камен); повеќе фазни системи 

за проверка на здравје; болничка опрема; 

операциони маси; чисти болнички  кутии 

(отвори); маси за испитувања; клинички 

хемиски анализатори; автоматски клинички 

хемиски анализатори; системи за обработка 

на податоци за клиничка лабораторија; 

роботички системи за дистрибуција на 

примероци; клинички спектрометар; целосно 

автоматски гасен анализатор на крв; 

клинички јонски мерач; јонски мерач на 
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калциум; клинички анализатори на гликоза; 

дигитална дилуциона пипета; монитор за 

оксигенација; анализатор на полиморфизам; 

апарат за испитување на коагулација на крв; 

опрема за одржување на здравје; мерачи на 

состав на човечкото тело; антропометар  

кл. 35  агенции за увоз-извоз; маркетингшки 

истражувања; истражувања на пазар; онлајн 

огласување на компјутерски мрежи; 

организирање на изложби за комерцијални 

или рекламни цели; советување во деловно 

управување; пребарување на податоци во 

компјутерски датотеки за потреби на трети 

лица; услуги на набавка или провизиска 

продажба за потреби на трети лица; 

огласување; презентација на стока со помош 

на средства за комуникација за 

малопродажни цели; давање на информации 

во врска со комерцијална продажба; 

агенциски услуги за активности на купување 

на производи кои се продаваат во 

малопродажни објекти; собирање на 

информации во компјутерски датотеки; 

комерцијални информации и советување на 

потрошувачи; промовирање на продажба за 

трети лица; услуги на набавка за трети лица 

[услуги на купување на производи и услуги за 

други претпријатија]  

кл. 37  инсталација, одржување и поправка на 

доленаведените производи:  

индустриски инструменти и опрема; апарати 

за производство на полупроводници; апарати 

за производство на тенка фолија; ECR 

плазма CVD апарати; плазма CVD апарати; 

апарати за распрскување; опрема за плазма 

полимеризација; инјектори (вбризгувачи) за 

течен кристал; вакумски испарувачи; CVD за 

соларни батерии; апарати за ласерска 

кристализација; адхезивни апарати за 

вбризгување; апарати за испитување на 

супстрати; систем за испитување на TFT 

полиња; пумпи и мотори; вакумска опрема; 

вакумски пумпи; турбо-молекуларни пумпи; 

опрема за течно подмачкување; запчасти 

пумпи; лубрикатори; хидраулична опрема; 

електронски компоненти; погонски мотори; 

клипно-радијални мотори; хидраулични 

мотори; хидраулични позициони контролни 

системи; хидраулични пумпи; хидраулични 

вентили; хидраулични вентили и пневматски 

погонски вентили; контролни вентили; 

клипно-аксијални мотори; печки за топлотна 

обработка; вакумски печки; опрема за вагони; 

дисплеи за вагони во висина на поглед; 

печатари; печатари во боја; актуатори; 

вентили (делови за машини); тркалца за 

навивање на стаклени влакна; опрема за 

летала; опрема за свемирски возила; 

погонски вентили; вентили за полнење и 

празнење; вентили за регулација на 

притисок; уреди за херметичка компресија и 

декомпресија; апарати за вакумска 

евакуација (истискување); аеромеханички 

апарати; пневматска опрема; сепаратори на 

вода; разладни турбини; вентили за 

модулација на топол воздух; разменувачи на 

топлина; контролори на херметизација; 

системи за контрола на гориво; хидраулична 

опрема за контрола во тек на летење; 

стартери за воздушни турбини; воздушни 

турбини; гасни турбини; актуатори и погонски 

единици; турбини, кои не се за копнени 

возила; механички елементи; куќишта за 

менувачи. 

апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, оптички, за мерење и 

сигнализација; компјутерска опрема, софтвер 

и обработка на податоци; компјутери; 

компјутерски периферни уреди; IC картички 

(картички со чип на интегриран круг); носач 

на софтвер и медиуми за чување на 

податоци; софтвери; софтвери за обработка 

на медицински податоци; софтвери за 

медицински апарати и инструменти; 

софтвери за управување со физички 

податоци, аналитички податоци, мерни 
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податоци, медицински податоци; софтвери за 

апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, оптички, за мерење и 

сигнализација; медиуми за чување на 

софтвер; процесори на податоци; аналитички 

и мерни инструменти; спектроскопски 

апарати; UV-VIS спектрофотометри; 

инфрацрвени спектрофотометри; апарати за 

емисиона спектроскопија; анализатори на 

цврст гас; емисиони спектрометри со 

индуктивно спрегната плазма; атомско 

апсорбирачки спектрофотометри; 

спектрофлуорофотометри; TLC скенери; 

електромагнетни аналитички апарати; 

ренгенски дифрактометри; ренгенски 

флуоресцентни спектрометри; електронски 

спектрометри; микроанализатори со 

електронска сонда; електронски микроскопи; 

скенирачки електронски микроскопи; 

скенирачки микроскопи со сонда; микроскопи 

за атомска сила; ултра високо вакумски 

скенирачки тунелски микроскопи; скенирачки 

RHEED микроскопи; масени спектрометри; 

анализатори на површина со повеќе сонди; 

спектрометри кои работат со помош на 

расејување на јони; аналитички апарати со 

јонски сноп; масени спектрометри на гасна 

хроматографија; масени спектрометри на 

течна хроматографија; јонизирачки масени 

спектрометри; хроматографи; гасни 

хроматографи; течни хроматографи; јонски 

хроматографи; електрофоретски 

анализатори; гасни и течни анализатори со 

пумпи; дегазери; фракциони колектори; уреди 

за автоматско предизвикување; столбови; 

столбни печки; детектори на рефракционен 

индекс; проводливи детектори; детектори кои 

работат на принцип на расејување на 

светлина; вентили за контролирање на 

проток; анализаторски единици кои содржат 

пумпи за гас и течност за лабораториска 

употреба; инструменти за термална анализа; 

диференцијални системи за термална 

анализа; системи за диференцијално 

калориметриско скенирање; системи микро-

макро термогравиметрија; системи за 

термомеханичка анализа; додатоци за 

анализа на настанат гас; анализатори на 

загаденост на околината; инструменти за 

мерење на параметри на околината; 

анализатори на вкупен органски јаглерод; 

анализатори на загаденост на воздухот; 

преносни гасни анализатори; апарати за 

мерење на издувни гасови; анализатори на 

загаденост на вода; мерачи на содржина на 

уље; системи на инструментации за 

обработка на одводни води; системи на 

инструментации за довод на вода; системи 

на инструментации за согорување на отпад; 

ваги и уреди за вагање; електронски ваги; 

ваги со директно очитување; автоматски 

системи за мерење; сточни ваги; ваги за 

апарати на воздушни тунели; магнетни ваги; 

анализатори на својства на прав и честички; 

анализатори на големина на честички; 

анализатори на површина; порозиметри; 

пикнометри; магнетометри; останати 

аналитички и мерни инструменти; вакум 

метри; анализатори на дебелина на филм; 

мерачи на вискозност; анализатори на 

влажност; површински тензометри; 

автоматски калориметри; автоматски мерачи 

на дебелина; детектори на истекување; 

инструменти за автоматска синтеза на цврста 

фаза; системи за лабораториска 

автоматизација; апарати за мерење на 

проценти на телесни масти; машини за 

тестирање и проверка; машини за тестирање 

на материјали; универзални машини за 

тестирање; машини за тестирање на замор; 

машини за вибрациско тестирање; тестери на 

тврдина; машини за тестирање на удари; 

тестери за гребнатини; тестери за мерење на 

микро компресии; апарати за тестирање на 

временски услови; тестер за мерење на 

пружини; екстензиометри; апарати за 
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тестирање на свиткување; машини за 

тестирање на носивост; апарати за 

тестирање на порозност; апарати за 

тетирање на торзија (увртување); машини за 

структурно тестирање; динамички билансни 

машини; апарати за проверка со 

недеструктивни методи; машини за 

ултразвучно тестирање; ренгенски апарати за 

проверка; ренгенски оптички апарати; 

ренгенски CT апарати; ренгенски апарати за 

проверка на надворешни објекти; видео 

камери со големи брзини; опрема и 

инструменти за контрола на обработка; 

опрема, инструментација и системи на 

инструментација за контрола на обработка; 

сензори и претворувачи за температура, 

проток, притисок и ниво; електронски и 

пневматски показни рекордери и контролери; 

дигитални инструментациони системи; 

инструментациони панели; инструменти за 

анализа на обработка; магнетни, 

инфрацрвени, ултравиолетови 

термопроводливи и хемилуминисцентни 

гасни анализатори; електрохемиски, 

фотометрични, течни анализатори; 

контролори на температура; мерачи на 

влажност; контролна опрема; електрични 

актуатори на вентили; оптички трансмисиони 

системи за актуатори на вентили; 

биотехнолошки инструменти (инструменти 

кои се користат во изучување на природни 

науки); инструменти за истражување и развој 

во биотехнологија; автоматски DNK 

синтетизатори; секвенатори на DNK; 

соматски хибридизатори; опрема за 

електрогенски трансфер; плазмични 

екстрактори; уреди за микро манипулација; 

системи со висока густина на клеточна 

култура; протеински секвенатори; 

анализатори на аминокиселини; пептидни 

синтетизатори; капиларни течни 

хроматографи; апарат за мерење на 

фотосинтеза и транспирација; уреди за 

спектрален био-имиџинг; анализатори на 

протеини со примарна структура; микро ваги 

за мерење на реагенси; гел ексцизиони 

процесори; уреди за ултразвучно разбивање; 

оптичко-електронски уреди; електронски 

уреди; хибрид IC; повеќеслојна печатена 

плоча; флексибилна печатена плоча; 

печатена плоча (во согласност со MIL/UL 

стандарди); CAD дизајн; уреди со оптичка 

трансмисија; оптички изолатори; 

мултиплексери и демултиплексери за 

поделба на бранова должина; сложени 

оптички компоненти за амплификација на 

оптички влакна; оптички конектори; оптички 

прекинувачи; LED; фото диоди; оптички 

пасивни модули; оптички дигитални линкови; 

оптички видео линкови; оптички трансмитери; 

оптички модеми; оптичко-електронски уреди; 

пенетратор на оптички влакна; секачи на 

течни кристали; оптички конектори; оптички 

елементи; уреди за холографска дифракција; 

решетки; асферични оптички елементи; 

прецизни рамни површини и еталони; 

поларизатори; решеткасти поларизатори; 

прецизни решеткасти површини; леќи; 

огледала; специјално обработени производи; 

единици за оптичка опрема; единици на 

оптички систем; изолатори на вибрации; 

оптички дизајн; инфрацрвени сензори; 

пироелектронски сензори; инфрацрвени 

модулатори; ласерски елементи и опрема; 

син/зелен ласер; моќни семикондукторски 

ласери; ласерски диоди; системски 

производи; уреди за полихроматска 

фотометрија; монохроматори; информациска 

опрема; дисплеи во висина на поглед; 

дисплеи за виртуелна реалност кои се носат 

на глава; дисплеј во висина на поглед за 

музеи; дисплеи во висина на поглед за 

носечки PC; дисплеи во висина на погед за 

надзор на индустриски линии; јонизатори; 

електронски вентили; магнетни глави; 

соларна ќелија; апарати за производство на 
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течно кристални панели; IC картички и 

компјутери за управување со физички 

податоци; опрема за архивирање на слики и 

комуникација; сервери и софтвери за 

дигитален преглед и чување на медицински 

податоци за радиотерапија; опрема за 

летала; дисплеи во висина на поглед; 

компјутери за податоци за воздух; 

компјутерски периферни инструменти; 

електронски контролни инструменти; 

инструменти поврзани со магнетизам; 

контролори на температура; воздухопловни 

медицински апарати за тестирање и опрема 

за тестирање на функции на летала; 

свемирска опрема за копнена подршка; 

хидраулична тест опрема со преносен мотор; 

автоматска тест потпирка со пневматски 

вентил; автоматска тест потпирка со 

хидраулична пумпа; херметичка еколошка 

комора; човечка центрифуга; декомпресиона 

висинска комора за обука; потпорна опрема 

за свемирски развој; експериментален оддел 

на тест ракета за свемирски експеримент; 

соленоиден вентил; уреди за намалување на 

влага и вентилски единици; лабараториски 

печки; процесори на податоци. 

хируршки, медицински системи и опрема; 

имиџинг системи на магнетна резонанца, 

ренгенски CT скенери; ренгенски 

дијагностички апарати; ренгенски дигитални 

радиографски мобилни апарати; хируршки 

мобилни имиџинг системи со C-свод; 

ренгенска телевизиска единица за употреба 

во хирургија; ренгенска телевизиска единица; 

појачувачи на слика; детектор со рамен 

панел; ренгенски цевки; ангиографски 

системи; апарат за употреба во нуклеарна 

медицина; гама камери; емисиони CT 

скенери; позитронска емисиона томографија; 

позитронска емисиона томографија за мали 

животни; ултразвучни дијагностички 

инструменти; системи за архивирање на 

слики и комуникација; радиотераписки 

систем; неурохируршки навигационен систем 

кој работи со помош на компјутер; ренгенски 

CT симулатор; литотрипер (систем за 

разбивање на камен); повеќе фазни системи 

за проверка на здравје; болничка опрема; 

операциони маси; чисти болнички  кутии 

(отвори); маси за испитувања; клинички 

хемиски анализатори; автоматски клинички 

хемиски анализатори; системи за обработка 

на податоци за клиничка лабораторија; 

роботички системи за дистрибуција на 

примероци; клинички спектрометар; целосно 

автоматски гасен анализатор на крв; 

клинички јонски мерач; јонски мерач на 

калциум; клинички анализатори на гликоза; 

дигитална дилуциона пипета; монитор за 

оксигенација; анализатор на полиморфизам; 

апарат за испитување на коагулација на крв; 

опрема за одржување на здравје; мерачи на 

состав на човечкото тело; антропометар. 

Возила; уреди за движење по земја, воздух 

или вода; влечни мотори; жичари за 

ракување со карго или со товар; 

неелектрични влекачи за копнени возила (не 

вклучувајќи “ниви делови”); интерни мотори 

за согорување [за копнени возила]; парни 

мотори [за копнени возила]; џет мотори [за 

копнени возила]; турбини [за копнени возила]; 

гасни турбини [за копнени возила]; воздушни 

турбини [за копнени возила]; парни турбини 

[за копнени возила]; хидраулични турбини [за 

копнени возила]; машински елементи за 

копнени возила; окна, осовини или вретена 

[за копнени возила]; лежаи (за копнени 

возила); осовински спојници или конектори 

(за копнени возила); преносници на моќ и 

запчаници за машини [за копнени возила]; 

назабени тркала или запчаници [за копнени 

возила]; менувачи за менување на брзини [за 

копнени возила]; спојници за течност [за 

копнени возила]; амортизери [за копнени 

возила]; пружини за хидраулични амортизери 

[за копнени возила]; пружини [метални, кои не 
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се делови за машини]; кочници (за копнени 

возила); падобрани; аларми против кражба 

на возила; инвалидски колички; AC мотори 

или DC мотори за копнени возила (не 

вклучувајќи нивни делови); пловила и нивни 

делови и опрема (кои што не се лебдилици); 

пловила [чамци и бродови]; делови и опрема 

за пловила; пропелери [за пловила]; 

управувачки запчаници и кормила [за 

пловила]; лебдилици; летала и нивни делови 

и опрема; ротор елиса [за хелихоптери]; 

стајни трап; боци со кислород [за летала]; 

структурни потпирачи [за летала]; крила [за 

летала]; опрема за контрола на лет; 

резервоари [за летала]; вертикални и 

хоризонтални стабилизатори; одледувачи [за 

летала]; компоненти на уљано хидраулични 

системи [за летала]; железнички вагони и 

нивни делови и опрема; железнички вагони; 

опрема за собирање на струја [за железнички 

кола]; мотори за врата [за вагони]; 

железнички спојници; ски лифтови; жичари 

(кои не се за ракување со карго); автомобили 

и нивни делови и опрема; моторни возила на 

две тркала, велосипеди и нивни делови и 

опрема; автомобили; делови и опрема за 

автомобили; вилушкари; воздушни пумпи за 

автомобили; моторцикли; велосипеди; 

воздушни пумпи за моторцикли; 

предупредувачки сирени за моторцикли; 

воздушни пумпи за велосипеди; 

предупредувачки сирени или ѕвона за 

велосипеди; рикши; санки  и скии [возила]; 

колички; теретни кола; коњски кочии; 

приколици за велосипеди [riyakah]; 

самолепливи гумени закрпи за поправка на 

цевки или гуми; детски колички [колички]  

кл. 41  образовни услуги и услуги на обуки во 

врска со анализа и функционирање 

користејќи ги следните производи: апарати за 

полупроводничко производство; апарати за 

производство на тенки фолии; вбризгувачи на 

течен кристал; апарати за ласерска 

кристализација; пумпи и мотори; турбо-

молекуларни пумпи; хидраулична опрема; 

научни, поморски, геодетски, оптички апарати 

и инструменти и инструменти и апарати за 

мерење и сигнализација; софтвери за 

обработка на медицински податоци; 

софтвери за управување со физички 

податоци, аналитички податоци, мерни 

податоци, медицински податоци; софтвери за 

употреба на научни, поморски, геодетски, 

оптички апарати и инструменти и 

инструменти и апарати за мерење и 

сигнализација; аналитички и мерни 

инструменти; спектроскопски апарати; 

електромагнетни аналитички апарати; 

ренгенски дифрактометри; ренгенски 

флуоресцентни спектрометри; електронски 

спектрометри; микроанализатори со 

електронска сонда; електронски микроскопи; 

скенирачки електронски микроскопи; 

скенирачки микроскопи со сонда; масени 

спектрометри; анализатори на површини со 

повеќе сонди; аналитички апарати со јонски 

сноп; гасно хроматографски масени 

спектрометри; течно хроматографски масени 

спектрометри; масени спектрометри кои 

работат со помош на ласерска јонизација; 

хроматографи; инструменти за термална 

анализа; анализатори на загадување на 

околина; мерни инструменти за околина; 

анализатори на вкупен органски јаглерод; 

ваги и апарати за вагање; анализатори на 

прав и својства на честички; детектори на 

течење; автоматски системи за лаборатории; 

машини за тестирање и контрола; машини за 

тестирање на материјали; апарати за 

проверка со недеструктивна метода; 

инструменти за инстражување и развој во 

биотехнологија; оптичко-електронски уреди; 

оптички елементи; апарати за осветлена 

холографска дифракција; решетки; диплеи во 

висина на поглед; лабораториски печки; 

хируршки, медицински системи и опрема;  
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системи за снимање со магнетна резонанца; 

ренгенски КТ скенери; дијагностички 

ренгенски апарати; ангиографски системи; 

апарати за нуклеарна медицина; ултразвучни 

дијагностички инструменти; системи за 

чување на слики и комуникација; 

радиотераписки системи; мултифазни 

системи за тестирање на здравје; болничка 

опрема; клинички хемиски анализатори  

 

(111)  24195  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2016/23 (220)  12/01/2016 

(181)  12/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  ALPHA BANK A.E. 

40 Stadiou Str. Athens, GR 

(740)  Македонка Брсакоска, адвокат 

ул. Маршал Тито бр. 53/1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето; 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 36  финансиски работи, монетарни работи  

 

(111)  23962  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/25 (220)  13/01/2016 

(181)  13/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(300)  599122015  19/08/2015  CH 

(732)  The Procter & Gamble Company  

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, козметика, лосиони за коса, 

препарати за чистење, нега и разубавување 

на кожата, скалпот и косата, производи за 

стилизирање на косата, препарати за 

нијансирање, белење, осветлување и боење 

на косата  

 

(111)  23961  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/26 (220)  13/01/2016 

(181)  13/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(300)  3141049  16/12/2015  UK 

(732)  Kia Motors Corporation 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea, 

KR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  уреди и систем и асистирање при 

возење и заштита, имено систем за 

предупредување од судир од напред, 

автономна сопирачка во случај на опасност, 

систем за предупредување од судир од 

позади, систем за предупредување при 

напуштање на лента, систем за асистирање 

за останување во лента, систем за детекција 

на мртва точка; автомобилски шасии, 

автомобилски тврди шасии; уреди и систем 

за асистирање при паркирање, имено 

паметен систем за асистирање при 

паркирање, напред-назад сензор за 
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паркирање; уред и систем за зголемена 

видливост при возење; автомобил; 

електрични возила, автомобилски тела; 

структурни делови и опрема за автомобили  

 

(111)  23959  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/27 (220)  13/01/2016 

(181)  13/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ȘİRKETİ 

Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde 

ESKISEHIR, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

 

(591)  бела, сите нијанси на жолта и кафеава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити, чоколада, пецива, крекери, 

вафли, торти, тортички, десерти, сладоледи  

 

(111)  24323  (151)  13/03/2017 

(210)  TM  2016/28 (220)  13/01/2016 

(181)  13/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  PLIVA Hrvatska d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25,, 10000, Zagreb, 

HR 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 

ALPRAZILEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови кои делуваат на централниот 

нервен систем  

 

(111)  24322  (151)  13/03/2017 

(210)  TM  2016/29 (220)  13/01/2016 

(181)  13/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  PLIVA Hrvatska d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25,, 10000, Zagreb, 

HR 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 

ALPRAZA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови кои делуваат на централниот 

нервен систем  

 

(111)  24518  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2016/30 (220)  14/01/2016 

(181)  14/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Ристов Драганче 

ул. Ана Поцкова бр. 11, Радовиш, MK 

(540)  

 

FAST FOOD MELANI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување на храна и 

пијалоци; ресторани; снек барови; ресторани 

за брза храна (fast food); услуги на 
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доставување на храна (take away); 

подготвување на храна за надвор (за 

носење); подготвување на храна, пијалоци и 

напитоци за конзумација  

 

(111)  24321  (151)  13/03/2017 

(210)  TM  2016/31 (220)  14/01/2016 

(181)  14/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Ристов Драганче 

ул. Ана Поцкова бр. 11, Радовиш, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување на храна и 

пијалоци; ресторани; снек барови; ресторани 

за брза храна (fast food); услуги на 

доставување на храна (take away); 

подготвување на храна за надвор (за 

носење); подготвување на храна, пијалоци и 

напитоци за конзумација  
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(111)  24515  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2016/33 (220)  14/01/2016 

(181)  14/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб,, 2310, Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, сушено и варено овошје 

и зеленчук, подготвени производи за 

конзумирање или конзервирање, полуготови 

јадења: грашок, компири (пире од компир), 

леќа, конзервиран, какао, кокос, сусам, суво 

грозје, афионско семе  

кл. 30  додатоци за готвење и десерти, 

мирудии; сосови (како мируддии); смеси и 

миксови за јадења и десерти; ароматични 

подготвки за исхрана, додатоци на јадења, 

зачини, преливи за салати, релиш сосови 

[додатоци за исхрана], сосови [додатоци на 

храна], состојки за згуснување при готвење; 

ориз, гриз, скроб за храна, шеќер, прашкасти 

зачини  

 

(111)  23963  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/34 (220)  15/01/2016 

(181)  15/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ 

ул. Прохор Пчински бр. 16, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  сите видови на обувки, вклучително 

спортски обувки, сандали, чевли, чизми и 

патики  

 

(111)  24516  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2016/35 (220)  15/01/2016 

(181)  15/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство и трговија 

и услуги АЛ-МАК увоз-извоз ДОО 

Струмица 

ул.Климент Охридски бр. 41, Струмица, MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, жолта и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, 

производи од дрво, плута, трска, рогозина, 

врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, 

китови коски, школки, килибар, седеф, морска 

пена и замена на сите тие материјали, или од 

пластика  

кл. 22  јажиња, канапи, мрежи шатори, 

настрешници од платно, надворешни навлаки 

за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се 

опфатени со другите класи, материјали за 

полнење душеци (освен од гума или од 

пластични материи), сурови текстилни 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    597 | С т р а н а  

 

30 Април 2017 Гласник Бр. 2/2017  

влакнести материи  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со другите класи, покривки за 

кревети и маси  

 

(111)  24517  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2016/37 (220)  15/01/2016 

(181)  15/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство и трговија 

и услуги АЛ-МАК увоз-извоз ДОО 

Струмица 

ул.Климент Охридски бр. 41, Струмица, MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, жолта и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, 

производи од дрво, плута, трска, рогозина, 

врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, 

китови коски, школки, килибар, седеф, морска 

пена и замена на сите тие материјали, или од 

пластика  

кл. 22  јажиња, канапи, мрежи шатори, 

настрешници од платно, надворешни навлаки 

за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се 

опфатени со другите класи, материјали за 

полнење душеци (освен од гума или од 

пластични материи), сурови текстилни 

влакнести материи  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со другите класи, покривки за 

кревети и маси  

 

(111)  23976  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/43 (220)  18/01/2016 

(181)  18/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

BRIVELA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството, посебно препарати за 

одгледување на растенија; хемиски и/или/ 

биолошки препарати значајни за постапка за 

важноста кај растенијата, препарати за 

регулирање на раст на растенија, хемиски 

препарати за нега на семиња, сурфактанти, 

прилагодени или вештачки хемикалии како 

сексуални замки или агенти за забуна на 

инсекти  

кл. 5  препарати за уништување на бактерии; 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  23975  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/44 (220)  18/01/2016 

(181)  18/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

ELIGA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството, посебно препарати за 

одгледување на растенија; хемиски и/или/ 

биолошки препарати значајни за постапка за 

важноста кај растенијата, препарати за 

регулирање на раст на растенија, хемиски 

препарати за нега на семиња, сурфактанти, 

прилагодени или вештачки хемикалии како 

сексуални замки или агенти за забуна на 

инсекти  

кл. 5  препарати за уништување на бактерии; 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  23987  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/46 (220)  18/01/2016 

(181)  18/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Amgen Inc., (Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

PARSABIV 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; 

фармацевтски препарати што се користат за 

третманот на паратироидни, жлездести и 

хормонални заболувања; фармацевтски 

препарати што се користат за третманот на 

ренални и бубрежни заболувања  

 

(111)  23974  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/47 (220)  18/01/2016 

(181)  18/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за градежништво, 

проектирање, инженеринг, трговија и 

услуги ЛОУ ТЕК ДООЕЛ Скопјe 

Ул. Партениј Зографски бр. 28 А, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвери  

 

(111)  24047  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/49 (220)  15/01/2016 

(181)  15/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела, цвена, жолта, плава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  ѓубриво, биостимулатор  

 

(111)  23980  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/50 (220)  20/01/2016 
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(181)  20/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

PIOLI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството, посебно препарати за 

одгледување на растенија; хемиски и/или/ 

биолошки препарати значајни за постапка за 

важноста кај растенијата, препарати за 

регулирање на раст на растенија, хемиски 

препарати за нега на семиња, сурфактанти, 

прилагодени или вештачки хемикалии како 

сексуални замки или агенти за забуна на 

инсекти  

кл. 5  препарати за уништување на бактерии; 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  23964  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/51 (220)  20/01/2016 

(181)  20/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

PAMOVA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството, посебно препарати за 

одгледување на растенија; хемиски и/или/ 

биолошки препарати значајни за постапка за 

важноста кај растенијата, препарати за 

регулирање на раст на растенија, хемиски 

препарати за нега на семиња, сурфактанти, 

прилагодени или вештачки хемикалии како 

сексуални замки или агенти за забуна на 

инсекти  

кл. 5  препарати за уништување на бактерии; 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  23968  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/52 (220)  20/01/2016 

(181)  20/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

AVACCO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството, посебно препарати за 

одгледување на растенија; хемиски и/или/ 

биолошки препарати значајни за постапка за 

важноста кај растенијата, препарати за 

регулирање на раст на растенија, хемиски 

препарати за нега на семиња, сурфактанти, 

прилагодени или вештачки хемикалии како 

сексуални замки или агенти за забуна на 

инсекти  

кл. 5  препарати за уништување на бактерии; 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  24098  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/53 (220)  20/01/2016 

(181)  20/01/2026 
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(450) 30/04/2017 

(732)  ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ 

ул. Ѓорче Петров бр. 4, 1300, Куманово , 

MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  колбаси  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со колбаси  

 

(111)  24097  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/54 (220)  20/01/2016 

(181)  20/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ 

ул. Ѓорче Петров бр. 4, 1300, Куманово , 

MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  колбаси  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со колбаси  

 

(111)  23982  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/55 (220)  20/01/2016 

(181)  20/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Tianjin Lovol Heavy Industry Group 

Co., Ltd 

No. 77, Gaoxin Road, Beichen Science and 

Technology Park, Tianjin, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  земјоделски машини; машини за 

жнеење; скијање [машини]; жнеалки и 

вршачки; култиватори (мотокултиватори); 

дупчалки; парни валјаци; багери; апарати за 

ракување за товарење и растоварање; 

дигалки  

кл. 12  елктрични возила; вагони; 

автомобили; каросерии за возила; хауби на 

возила; мотоцикли; трактори; каравани; 

трицикли; мопеди  

 

(111)  24513  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2016/56 (220)  20/01/2016 

(181)  20/01/2026 

(732)  ПЕТРОЛ ТРЕЈД КОМПАНИ ДОО 

експорт-импорт 

с. Вратница, Јегуновце, MK 

(740)  Лавриниќ Павле 

ул. Хо Ши Мин 278, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  зелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, горива, 

(вклучително и течните горива за мотори)  

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, руди  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување 

со вода и за санитарни потреби  

кл. 17  каучук, гума  

кл. 21  куќни или кујнси апарати и садови за 

домаќинството  

кл. 39  трснспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

 

(111)  24048  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/57 (220)  21/01/2016 

(181)  21/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за фармацевтско хемиски 

производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, Скопје, MK 

(540)  

 

ЛОРАТА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  24096  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/58 (220)  21/01/2016 

(181)  21/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Агенција за маркетинг ИДЕА Плус 

Комуникејшнс ДОО 

ул. Димче Мирчев 18, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  23967  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/59 (220)  21/01/2016 

(181)  21/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Akzo Nobel Coatings International B.V. 

Velperweg 76 6824 BM ARNHEM, NL 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

NEOPAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои; премази (облоги); фирнајзи; 

лакови; разредувачи: тонери (материи за 

боење), сите наменети како додатоци за боја, 

фирнајзи или лaкови; средства за заштита од 

корозија и за заштита на дрво; основни 
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(примарни) средства (во природата на боите); 

средства за обојување на дрво (wood stains)  

 

(111)  23966  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/60 (220)  21/01/2016 

(181)  21/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Akzo Nobel Coatings International B.V. 

Velperweg 76 6824 BM ARNHEM, NL 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

NEOCHROM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои; премази (облоги); фирнајзи; 

лaкови; разредувачи: тонери (материи за 

боење), сите наменети како додатоци за боја, 

фирнајзи или лaкови; средства за заштита од 

корозија и за заштита на дрво; основни 

(примарни) средства (во природата на боите); 

средства за обојување на дрво (wood stains)  

 

(111)  24099  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/61 (220)  21/01/2016 

(181)  21/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за градежништво, трговија 

и услуги ЛИНЕА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул. Франклин Рузвелт бр. 44/лок. 3, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални материјали 

за железнички шини, жици и кабли од обичен 

метал кои не се електрични, браварски 

производи, мали метални производи, 

метални цевки, каси, производи од метал, кои 

не се опфатени со другите класи, руди  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  23970  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/62 (220)  21/01/2016 

(181)  23/10/2019 

(450) 30/04/2017 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ȘİRKETİ 

Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde 

ESKISEHIR, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, портокалова, црвена, сите 

нијанси на кафена и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кондиторски производи, чоколада, 

бисквити, бисквити прелиени со чоколадо, 

пецива, наполитанки, чоколадни табли, 

торти, тортички  

 

(111)  23985  (151)  28/02/2017 
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(210)  TM  2016/63 (220)  21/01/2016 

(181)  21/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Yildiz Holding A.S. 

Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak No: 

6/1, Uskudar, Istanbul, TR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

PLADIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз, тапиока и саго; брашно и производи од 

жит; леб, производи од тесто и слатки, 

особено бисквити, торти, обланди, чоколади; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

 

(111)  23984  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/64 (220)  21/01/2016 

(181)  21/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Yildiz Holding A.S. 

Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak No: 

6/1, Uskudar, Istanbul, TR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз, тапиока и саго; брашно и производи од 

жит; леб, производи од тесто и слатки, 

особено бисквити, торти, обланди, чоколади; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

 

(111)  24482  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2016/65 (220)  12/02/2016 

(181)  12/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  ДГТУ ЛИМАК ДОО Скопје 

Бул.Св. Климент Охридски бр. 52-4/3, 

Скопје, MK 

(540)  

 

DIAMOND 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(111)  24483  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2016/66 (220)  12/02/2016 

(181)  12/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  ДГТУ ЛИМАК ДОО Скопје 

Бул.Св. Климент Охридски бр. 52-4/3, 

Скопје, MK 

(540)  

 

ДАЈМОНД 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  
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кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(111)  23993  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/67 (220)  22/01/2016 

(181)  22/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITED 

Shanbally, Ringaskiddy, County Cork, IE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

ВИМИЗИМ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  24197  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2016/68 (220)  22/01/2016 

(181)  22/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Walton International Ltd. 

P.O. Box 1586, George Town, Grand Cayman, 

KY1-1110, KY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи; облека од 

перја/пердуви, облека од кожа, машки долен 

веш (шорцеви), јакни, фармерки, панталони, 

панталони, шорцеви, манжетни, кошули, 

класични кошули, класична горна облека, 

маици, маици без ракави, поткошули, долна 

облека, блузи, здолништа, елеци, елеци, 

капути, горни тренерки, тренерки, маици со 

прерамки, дресови, спортски маици, 

комбинизони, облека за вежбање, фустани, 

фустани, пуловери, џемпери, маички со тенки 

прерамки, волнен џемпер/јакна, долна 

облека, стегачи за на глава, капи, шапки, 

шалови, кравати, чорапи, ремени, греачи за 

нозе, хеланки, чорапи, хулахопки, градници, 

чевли, чизми, папучи, водоотпорна облека, 

пончоа, ракавици, ракавици без прсти, 

плетива; сите вклучени во класа 25  

кл. 35  услуги за продажба на мало и големo 

во врска со производи изработени од кожа 

или вештачка кожа, футроли, торби, торби за 

на плажа, чанти, патни торби, торбички за 

околу половина, торбички, куфери, торби и 

куфери за на пат, торби за одела, мали рачни 

куферчиња, актовки, папки (портфолија), акт-

чанти, паричници, привезоци за клучеви, 

багаж, рачна чанта, новчаник, привезоци за 

клучеви  (со мал електричен безбедносен 

уред/токен), чадори, чадори за сонце, 

бастуни, бастуни, новчаници и футроли за 

кредитни картички, ранци, руксак, ранци, 

ранец торба, училишни чанти, ученичка 

торба(актовка), платнени торби, спортски 

торби, спортски торбици, торби за книга, 

патни торбици, торби за пари, торбици за 

преку рамо, ремени за торбици, привезок 

клуч футроли, футроли за чекови, делови и 

опрема за сите горенаведени производи, 

модни додатоци, облека, обувки, капи; облека 

од перја/пердуви, облека од кожа, машки 

долен веш (шорцеви), јакни, фармерки, 

панталони, панталони, шорцеви, манжетни, 

кошули, класични кошули, класична горна 

облека, маици, маици без ракави, поткошули, 

долна облека, блузи, здолништа, елеци, 

елеци, капути, горни тренерки, тренерки, 

маици со прерамки, дресови, спортски маици, 

комбинизони, облека за вежбање, фустани, 

фустани, пуловери, џемпери, маички со тенки 

прерамки, волнен џемпер/јакна, долна 

облека, стегачи за на глава, капи, шапки, 

шалови, кравати, чорапи, ремени, греачи за 

нозе, хеланки, чорапи, хулахопки, градници, 
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чевли, чизми, папучи, водоотпорна облека, 

пончоа, ракавици, ракавици без прсти, 

плетива; услуги на мало за горенаведените 

производи обезбедени преку интернет и 

други локални и глобални компјутерски 

мрежи; компилации на мејлинг-листи, пошта, 

телефон и сите други комуникациски и 

телекомуникациски нарачувања, директно 

рекламирање по пошта, бизнис советодавни 

и услуги за бизнис менаџмент, услуги за 

рекламирање, дисплеј услуги за стока, услуги 

на јавни служби, услуги за маркетинг и 

промоции, анализа на пазарот и 

истражување, агенциски услуги за увоз и / 

или извоз, набавка и купување на стоки во 

име на бизнисот, уредување на излози; сите 

вклучени во класа 35  

 

(111)  24229  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2016/70 (220)  22/01/2016 

(181)  22/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Николоски Игор and Николоски Војо 

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK 

and ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, 

MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, плава, кафеава, зелена, 

жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко; производи од млеко  

 

(111)  24230  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2016/71 (220)  22/01/2016 

(181)  22/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Николоски Игор and Николоски Војо 

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK 

and ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, 

MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, плава, кафеава, зелена, 

жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко; производи од млеко  

 

(111)  23981  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/73 (220)  25/01/2016 

(181)  25/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

IBUMAX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  
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(111)  24519  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2016/74 (220)  25/01/2016 

(181)  25/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за транспорт и услиго НАС 

ГАС ДООЕЛ Скопје 

ул. Првомајска бб , Скопје, Кисела Вода, 

MK 

(540)  

 

(591)  бела, сина и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  аргон; ацетил: гасови (заштитни гасови) 

за заварувае; гасови во цврста состојба за 

индустриска употреба; јаглерод; кислород; 

метан; моторни горива (хемиски податоци на 

моторни горива): неон; пренесување (течност 

за пренесување); препарати за согорување 

(хемиски додатоци за моторни горива); серво 

управување (течност за серво управување);  

хелиум; хидраулични системи (течности за 

хидраулични системи)  

кл. 4  адитиви, нехемиски, на моторните 

горива; бензин во сурова состојба или 

рафиниран; гас (производствен гас); гас за 

осветлување; гасни горива; гасни мешавини 

(испарени гасни мешавинаи); гасно гориво: 

горива (моторни горива); масла за 

индустриска употреба; масла за 

подмачкување; масти за индустриска 

употреба; масти за подмачкување; моторни 

горива; моторно масло  

кл. 6  контејнери од метал [складирање, 

превоз]; контејнери од метал за компресиран 

гас или течен воздух; контејнери од метал за 

течно гориво; шишиња [метални садови] за 

компресиран гас или течен воздух  

кл. 39  испорачување стоки; пакување стоки; 

превезување; превезување по цевоводи; 

превезување со камиони; стоки 

(испорачување стоки), транспортирање стоки  

 

(111)  24201  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2016/75 (220)  25/01/2016 

(181)  25/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(300)  1004656  15/09/2015  TH; 997234  

28/07/2015  TH; 997235  28/07/2015  TH; 

997236  28/07/2015  TH; 997238  28/07/2015  

TH; 997239  28/07/2015  TH; 997240  

28/07/2015  TH; 997241  28/07/2015  TH; 

997243  28/07/2015  TH; 997244  28/07/2015  

TH and 997245  28/07/2015  TH 

(732)  Thai Union Group Public Company 

Limited 

72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tambon Tarsrai, 

Amphur Muang Samutsakorn, , 74000, 

Samutsakorn, TH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  храна за доенчиња, храна за бебиња  

кл. 16  хартија за печатење, кутии од хартија, 

кеси за пакување направени од хартија или 

пластика, печатен материјал за рекламирање 

и маркетинг, картички со име, календари, 

пенкала  

кл. 18  чадори, торби  

кл. 21  садови и чинии, шолји, чаши  
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кл. 25  капи, горна надворешена облека 

(освен горна внатрешна облека), спортска 

горна надворешна облека, надворешни 

пантолони (освен гаќи), спортски пантолони, 

униформи  

кл. 29  запечатенa морска храна, запечатенo 

инстант месо, инстант замрзнато месо, полу-

инстант и инстант морска храна, преработeно 

месо, преработена морска храна, замрзната 

морска храна, инстант храна базирана на 

брашно и ориз, зачин сос, запечатен инстант 

ориз, замрзнат ориз, желе, со вкус на 

зеленчук и овошје, рибино масло за исхрана  

кл. 30  слатки направени од житарици, слатки 

направени од брашно, леб, дим сум  

кл. 31  храна за животни  

кл. 35  управување со продажба на храна, 

пијалоци и храна за животни  

кл. 40  производство и процесирање на 

храна; производство на храна за животни  

кл. 43  обезбедување храна, закуски 

направени од брашно и пијалаци. 

Обезбедување на храна за домашни 

миленици  

 

(111)  23989  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/77 (220)  26/01/2016 

(181)  26/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  PROSOL S.P.A. 

Via Carso, 99 I-24040 MADONE, BERGAMO, 

IT 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

BIOSPRINT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  квасец. не за човечка употреба  

кл. 31  активен исушен квасец за животни  

 

(111)  23990  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/79 (220)  27/01/2016 

(181)  27/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  HONDA MOTOR CO., LTD. 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 

107-8556, Tokyo, JP 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила, апарати за движење по земја, 

воздух или вода; и делови и опрема за 

претходно наведените производи  

 

(111)  23983  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/80 (220)  27/01/2016 

(181)  27/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  "BB-NCIPD" - Ltd 

26 Yanko Sakazov Blvd., 1504, Sofia, BG 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

BCG 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во медицината и 

ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и животните; фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби, забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 



 

 

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

 

30 Април 2017 
 

Гласник Бр. 2/2017  

(111)  23994  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/81 (220)  27/01/2016 

(181)  27/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Soporcel - Sociedade Portuguesa de 

Papel, S.A. 

Lavos, 3081-851 Figueira da Foz,, PT 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

DISCOVERY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, имено хартија за 

фотокопирање и за ласерски, инкџет и офсет 

печатачи; пликоа; хартија за плотери  

 

(111)  24193  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2016/83 (220)  28/01/2016 

(181)  28/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Peacocks Stores Limited 

Waverley Mills, Langholm, Dumfriesshire 

DG13 0EB, GB 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

PEACOCKS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  предмети од кожа и имитации на кожа, 

имено, торби, паричници, рачни чанти, каиши 

и футроли, торби, кои што вклучуваат ранци, 

торби за облека, спортски торби, торби за на 

плажа, мали чанти без дршка, големи торби, 

торби за на рамо со еден ремен, женски 

ташни, торби за викенд, вечерни чанти, торба 

со една прерамка, торби за ноќевање, торби 

за на рамо со два ремени, торби за на 

работа; рачни чанти; паричници; акт ташни; 

футроли кои што вклучуваат футроли за 

клучеви, кутии за прибор за лична хигиена, 

кутии за козметика, кутии за шминка, 

привезоци за клучеви, кутии за музички 

инструменти, несесери, патни торби, етикети 

за патни торби и куфери, каиши, чадори, 

чадори за сонце  

кл. 25  Делови од облека; делови од облека 

за мажи кои што вклучуваат панталони, 

кошули, блузони, блузони со качулка, 

тренерки, горен дел од тренерки, долен дел 

од тренерки, маици, фармерки, куси 

панталони (шорцеви), долна облека, чорапи, 

костуми, јакни, елеци, палта, мантили за 

дожд, спортска облека, лесни сакоа, горна 

облека, вечерна облека, облека за на работа, 

секојдневна облека, костуми за капење, 

облека за на плажа, пижами и облека за 

спиење, делови од облека за жени кои што 

вклучуваат фустани, здолништа, блузи, 

маици, горни делови, куси панталони 

(шорцеви), панталони, фармерки, хеланки, 

блузони, тренерки, комбинезони, плетена 

облека, џемпери на закопчување, горен дел 

од тренерки, долен дел од тренерки, блузони 

со качулка, долна облека, чорапи, костуми, 

јакни, елеци, палта, манитли за дожд, горна 

облека, вечерна облека, облека за на работа, 

спортска облека, секојдневна облека, костуми 

за капење, облека за на плажа, пижами и 

облека за спиење; делови од облека за деца 

кои што вклучуваат панталони, кошули, 

блузони, здолништа, фустани, блузони со 

качулка, тренерки, горен дел од тренерки, 

долен дел од тренерки, маици, фармерки, 

куси панталони (шорцеви), долна облека, 

чорапи, хулахопки, јакни, елеци, палта, 

мантили за дожд, спортска облека, горна 

облека, вечерна облека, училишни униформи 

и облека за на училиште, костуми за капење, 

облека за на плажа, секојдневна облека, 

пижами и облека за спиење; делови од 
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облека за на глава за мажи, жени и деца кои 

што вклучуваат шешири, капи, спортски капи, 

капи за на сонце; обувки за мажи, жени и 

деца кои вклучуваат  чевли, чизми, сандали, 

спортски патики; додатоци за мажи, жени и 

деца (кои не се вклучени во останатите 

класи) кои што вклучуваат марами, шалови и 

вратоврски  

кл. 35  услуги на малопродажба поврзани со 

продажба на облека, обувки, капи, додатоци 

за облека, обувки и капи, накит, торби, патни 

торби, женски ташни, акт ташни, патни торби 

и куфери, ранци, кожа и имитација на кожа, 

рачни чанти, паричници, каиши, чадори и 

чадори за сонце, очила и очила за сонце, 

ѕидни часовници и рачни или џебни 

часовници, игри и реквизити за играње, 

играчки, додатоци за мобилни телефони, 

апарати за осветлување, огледала, сапуни, 

парфимерија, козметика, свеќи, роковници, 

канцелариски прибор, печатени работи и 

печатени изданија; услуги за малопродажба 

нарачани преку пошта поврзани со 

продажбата на облека, обувки, капи, 

додатоци за облека, обувки и капи, накит, 

торби, патни торби, женски ташни, акт ташни, 

патни торби и куфери, ранци, рачни чанти, 

паричници, каиши, чадори и чадори за сонце, 

очила и очила за сонце, ѕидни часовници и 

рачни или џебни часовници, игри и реквизити 

за играње, играчки, додатоци за мобилни 

телефони, апарати за осветлување, 

огледала, сапуни, парфимерија, козметика, 

свеќи, роковници, канцелариски прибор, 

печатени работи и печатени изданија; услуги 

на малопродажба на електронско купување 

преку интернет поврзано со продажбата на 

облека, обувки, капи, додатоци за облека, 

обувки и капи, накит, торби, патни торби, 

женски ташни, акт ташни, патни торби и 

куфери, ранци, рачни  чанти, паричници, 

каиши, чадори и чадори за сонце, очила и 

очила за сонце, ѕидни часовници и рачни или 

џебни часовници, игри и реквизити за играње, 

играчки, додатоци за мобилни телефони, 

апарати за осветлување, огледала, сапуни, 

парфимерија, козметика, свеќи, роковници, 

канцелариски прибор, печатени работи и 

печатени изданија; во корист на останатите, 

комбинирање на видови на облека, обувки, 

капи, додатоци за облека, обувки и капи, 

накит, торби, патни торби, женски ташни, акт 

ташни, патни торби и куфери, ранци, кожа и 

имитација на кожа, чанти, паричници, каиши, 

чадори и чадори за сонце, очила и очила за 

сонце, ѕидни часовници и рачни или џебни 

часовници, игри и реквизити за играње, 

играчки, додатоци за мобилни телефони, 

апарати за осветлување, огледала, сапуни, 

парфимерија, козметика, свеќи, роковници, 

канцелариски прибор, печатени работи и 

печатени изданија, со што им се овозможува 

на потрошувачите практично да ги погледнат 

и набават овие работи од каталог за облека и 

додатоци за облека преку пошта, преку 

интернет, и преку телекомуникации; во корист 

на останатите, комбинирање на видови на 

облека, обувки, капи, патни торби и куфери, 

ранци, рачни чанти, паричници, каиши, 

чадори и чадори за сонце, очила и очила за 

сонце, ѕидни часовници и рачни и или џебни 

часовници, игри и реквизити за играње, 

играчки, додатоци за мобилни телефони, 

апарати за осветлување, огледала, сапуни, 

парфимерија, козметика, свеќи, роковници, 

канцелариски прибор, печатени работи и 

печатени изданија, со што им се овозможува 

на потрошувачите практично да ги погледнат 

и набават овие работи од продавница, со 

порачка преку пошта, преку интернет, и преку 

телекомуникации  

 

(111)  24194  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2016/84 (220)  28/01/2016 

(181)  28/01/2026 

(450) 30/04/2017 
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(732)  NIPPON SODA CO., LTD. 

2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 

JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

CYFLAMID 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фунгициди, инсектициди, хербициди, и 

акарициди за употреба во земјоделството, 

хортикултурата и домашната градина; 

инсектициди за контрола на термити; 

препарати за уништување штетници  

 

(111)  24092  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/85 (220)  28/01/2016 

(181)  28/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Marriott Worldwide Corporation 

10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda, 

Maryland, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

DELTA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на франшиза, имено, нудење 

на помош за деловно управување во 

основањето и работењето на хотели, 

ресторани, ноќни клубови, барови, бањи, 

рекреативни и спортски објекти, продавници 

на мало, кондоминиуми; услуги за 

управување со бизнисот, имено, управување 

и работење на хотели, ресторани, ноќни 

клубови, барови, бањи, рекреативни и 

спортски објекти, продавници на мало, 

кондоминиуми, станбени згради, 

конференциски центри и тајмшер 

летувалишта (апартмани за привремено 

користење за летување) за други; услуги на 

продавници на мало; консултантски услуги за 

деловно управување; обезбедување 

простории за користење на канцелариска 

опрема и машинерија; каталог на 

малопродажни услуги; деловно 

административни услуги; услуги за 

планирање на деловни состаноци; 

обезбедување на конвенциски и 

конференциски простории за деловни 

состаноци; издавање сертификати 

(вредносни ваучери) за подарок кои може да 

се искористат за производи или услуги; 

услуги на лојалност на клиентите 

(корисниците/потрошувачите); услуги за 

набавка  

кл. 36  управување, изнајмување и лизинг на 

деловен и трговски простор; добротворни 

услуги, имено организирање и водење 

волонтерски програми и проекти за 

општествено корисна работа  

кл. 41  обезбедување забава, спортски и 

културни активности; организирање 

конференции и изложби за културни и 

образовни цели; казино услуги; услуги на 

игри; кабаретски услуги; услуги на ноќни 

клубови; договарање на билети и резервации 

за претстави и други забавни настани; услуги 

на клубови за фитнес и здравје, имено, 

обезбедување на услуги, простории, 

инструкции (обука) и опрема во областите на 

фитнесот и физичката вежба; обезбедување 

на услуги, простории, инструкции (обука) и 

опрема во областите на тенис, базени за 

пливање, рекреативни активности, 

велосипедизам, голф, водни спортови, 

јавање коњи, скијање, пристап до плажа и 

социјални функции (друштвени настани); 

голф-клуб услуги, услуги на голф-терени како 

и услуги за голф обука (инструкции); услуги 

за планирање на свадби; услуги за 

планирање и управување со настани  
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кл. 43  хотелски услуги; ресторански услуги, 

кетеринг (угостителски) услуги, бар услуги 

како и услуги на фоаје (чекална); услуги на 

одморалиште и сместување; обезбедување 

на пртостории (кои се за ошта намена) за 

состаноци, конференции и изложби; 

обезбедување на простории (кои се за 

посебни прилики) за банкети и социјални 

функции (друштвени настани); и 

резервациски услуги за хотелско сместување  

 

(111)  24091  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/86 (220)  28/01/2016 

(181)  28/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Marriott Worldwide Corporation 

10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda, 

Maryland, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

DELTA HOTELS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на франшиза, имено, нудење 

на помош за деловно управување во 

основањето и работењето на хотели, 

ресторани, ноќни клубови, барови, бањи, 

рекреативни и спортски објекти, продавници 

на мало, кондоминиуми; услуги за 

управување со бизнисот, имено, управување 

и работење на хотели, ресторани, ноќни 

клубови, барови, бањи, рекреативни и 

спортски објекти, продавници на мало, 

кондоминиуми, станбени згради, 

конференциски центри и тајмшер 

летувалишта (апартмани за привремено 

користење за летување) за други; услуги на 

продавници на мало; консултантски услуги за 

деловно управување; обезбедување 

простории за користење на канцелариска 

опрема и машинерија; каталог на 

малопродажни услуги; деловно 

административни услуги; услуги за 

планирање на деловни состаноци; 

обезбедување на конвенциски и 

конференциски простории за деловни 

состаноци; издавање сертификати 

(вредносни ваучери) за подарок кои може да 

се искористат за производи или услуги; 

услуги на лојалност на клиентите 

(корисниците/потрошувачите); услуги за 

набавка  

кл. 36  управување, изнајмување и лизинг на 

деловен и трговски простор; добротворни 

услуги, имено организирање и водење 

волонтерски програми и проекти за 

општествено корисна работа  

кл. 41  обезбедување забава, спортски и 

културни активности; организирање 

конференции и изложби за културни и 

образовни цели; казино услуги; услуги на 

игри; кабаретски услуги; услуги на ноќни 

клубови; договарање на билети и резервации 

за претстави и други забавни настани; услуги 

на клубови за фитнес и здравје, имено, 

обезбедување на услуги, простории, 

инструкции (обука) и опрема во областите на 

фитнесот и физичката вежба; обезбедување 

на услуги, простории, инструкции (обука) и 

опрема во областите на тенис, базени за 

пливање, рекреативни активности, 

велосипедизам, голф, водни спортови, 

јавање коњи, скијање, пристап до плажа и 

социјални функции (друштвени настани); 

голф-клуб услуги, услуги на голф-терени како 

и услуги за голф обука (инструкции); услуги 

за планирање на свадби; услуги за 

планирање и управување со настани  

кл. 43  хотелски услуги; ресторански услуги, 

кетеринг (угостителски) услуги, бар услуги 

како и услуги на фоаје (чекална); услуги на 

одморалиште и сместување; обезбедување 

на пртостории (кои се за ошта намена) за 

состаноци, конференции и изложби; 
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обезбедување на простории (кои се за 

посебни прилики) за банкети и социјални 

функции (друштвени настани); и 

резервациски услуги за хотелско сместување  

 

(111)  24090  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/87 (220)  28/01/2016 

(181)  28/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Marriott Worldwide Corporation 

10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda, 

Maryland, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на франшиза, имено, нудење 

на помош за деловно управување во 

основањето и работењето на хотели, 

ресторани, ноќни клубови, барови, бањи, 

рекреативни и спортски објекти, продавници 

на мало, кондоминиуми; услуги за 

управување со бизнисот, имено, управување 

и работење на хотели, ресторани, ноќни 

клубови, барови, бањи, рекреативни и 

спортски објекти, продавници на мало, 

кондоминиуми, станбени згради, 

конференциски центри и тајмшер 

летувалишта (апартмани за привремено 

користење за летување) за други; услуги на 

продавници на мало; консултантски услуги за 

деловно управување; обезбедување 

простории за користење на канцелариска 

опрема и машинерија; каталог на 

малопродажни услуги; деловно 

административни услуги; услуги за 

планирање на деловни состаноци; 

обезбедување на конвенциски и 

конференциски простории за деловни 

состаноци; издавање сертификати 

(вредносни ваучери) за подарок кои може да 

се искористат за производи или услуги; 

услуги на лојалност на клиентите 

(корисниците/потрошувачите); услуги за 

набавка  

кл. 36  управување, изнајмување и лизинг на 

деловен и трговски простор; добротворни 

услуги, имено организирање и водење 

волонтерски програми и проекти за 

општествено корисна работа  

кл. 41  обезбедување забава, спортски и 

културни активности; организирање 

конференции и изложби за културни и 

образовни цели; казино услуги; услуги на 

игри; кабаретски услуги; услуги на ноќни 

клубови; договарање на билети и резервации 

за претстави и други забавни настани; услуги 

на клубови за фитнес и здравје, имено, 

обезбедување на услуги, простории, 

инструкции (обука) и опрема во областите на 

фитнесот и физичката вежба; обезбедување 

на услуги, простории, инструкции (обука) и 

опрема во областите на тенис, базени за 

пливање, рекреативни активности, 

велосипедизам, голф, водни спортови, 

јавање коњи, скијање, пристап до плажа и 

социјални функции (друштвени настани); 

голф-клуб услуги, услуги на голф-терени како 

и услуги за голф обука (инструкции); услуги 

за планирање на свадби; услуги за 

планирање и управување со настани  

кл. 43  хотелски услуги; ресторански услуги, 

кетеринг (угостителски) услуги, бар услуги 

како и услуги на фоаје (чекална); услуги на 

одморалиште и сместување; обезбедување 

на пртостории (кои се за ошта намена) за 

состаноци, конференции и изложби; 

обезбедување на простории (кои се за 

посебни прилики) за банкети и социјални 
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функции (друштвени настани); и 

резервациски услуги за хотелско сместување  

 

(111)  24247  (151)  13/03/2017 

(210)  TM  2016/88 (220)  28/01/2016 

(181)  28/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(300)  86725293  14/08/2015  US 

(732)  AT&T Intellectual Property II, L.P. 

645 East Plumb Lane, 89502 Reno, Nevada , 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  телефони; мобилни телефони; 

безжични телефони; телекомуникациски 

производи, имено, мрежни рутери во вид на 

комјутерска контрола за хардвер за употреба 

во безжични комуникациски системи; 

компјутерски софтвер наменет за 

пристапување во глобалната компјутерска 

мрежа; додатоци за телефон, имено, 

телефонски кабли и батерии; електронски 

производи, имено, фотографски дигитални 

ресивери; телевизиска периферна опрема, 

имено, сет-топ боксови, далечински 

управувачи и прирачници со упатства 

продадени како уред; телекомуникациски 

хабови(разводници), прекинувачи, кабелски 

рутери, безжични рутери и вградени рутери 

кои вклучуваат модем; модеми со дигитална 

претплатничка линија инаку познати како DSL 

модеми, кабелски модеми и сателитски 

модеми кои директно се поврзуаат со 

дигитална претплатничка линија инаку 

позната  како DSL, сателитски податоци или 

услуги за кабелски широкопојасни податоци; 

мрежни адаптери за интерфејс картичка 

инаку познати како адаптери; RJ 45 преносни 

кабли; филтри на телефонска линија; 

телекомуникациски спојки; 

телекомуникациски модуларни приклучоци; 

трансивер; безжичен трансивер; фиксни со 

кабел и фиксни безжично поврзани 

телеконференциски телефони; телефонски 

секретарки; интернет телефони; безжични 

телефони; слушалки и антени за фиксни со 

кабел и безжични телефони; магнетички 

кодирани кредитни картички; магнетички 

кодирани вредносни картички; компјутерски 

софтвер со намена за ракување, управување 

и следење на системи за безбедност и 

уредите за автоматизација во домот; 

безбедносни камери; детектори за чад; 

детектори на јаглерод моноксид; детектори 

на движење; далечински управувачи, 

тастатури и контролни панели за системи за 

безбедност и уреди за автоматизација на 

домот; електронски брави; електронски 

отворачи и затворачи на врати; системи за 

автоматизација на домот кои содржат 

безжични и озвучени контролори, контролни 

уреди и софтвер за светлина, HVAC, 

безбедност, сигурност и други апликаци за 

контрола и надзор на домот  

кл. 16  телефонски директориуми(именици); 

хартиени производи и печатени материјали, 

имено, билети, постери, брошури, памфлети 

и промотивни материјали за бејзбол игри и 

друга забава во живо; при-пејд 

телекомуникациски картички за јавување кои 

не се магнетно кодирани  

кл. 35  услуги на продажни места и услуги на 

онлајн продажни места сите кои опфаќаат 

телефони, безжични рачни уреди за пристап 

до глобалните компјутерски мрежи, рачни 

мобилни дигитални електронски уреди и 

други продавници за електроника, 

персонални компјутери, таблет-компјутери, 

футроли за телефони, безжични и рачни 
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уреди, безжични и фиксни слушалки 

поврзани со кабел, полначи, батерии и 

системи за безбедност и автоматизација на 

домот; обезбедување на онлајн телефонски 

директориуми (именици); услуги за 

рекламирање, имено, за промоција на 

производи и услуги на други лица преку 

подготовка и ставање на реклами во 

списоците на имениците со бази на податоци 

до кои се пристапува преку глобалната 

мрежа на информации; спроведување на 

информации за продавниците на мало, водич 

со информации за купувачите и бизнис 

огласи по електронски пат; услуги преку 

функционирање на телекомуникациски 

центар за повици за другите, имено, 

оптимизација на проток на повик, бесплатен 

број за оптимизација, менторство на 

командниот центар, услуги за управување со 

телефонски центар за работна сила, 

консолидација на центар за повици, мерења 

на центар за повици и проценка за 

процесирање на говор, и ревизии на центар 

за повици  

кл. 36  услуги за јавување со телефонски 

картички  

кл. 37  услуги за поправка на 

телекомуникациско поврзување, приклучоци 

и телефонска опрема; инсталирање и 

одржување на телекомуникациски системи и 

опрема за другите; услуги за поддршка на 

телекомуникациска мрежа, имено, поправка и 

одржување; одржување на 

телекомуникациски мрежи; инсталација на 

домашни системи за безбедност и 

автоматизација  

кл. 38  телекомуникациски услуги, имено, 

услуги за обезбедување на телефонска 

комуникација и интернет телефонија, 

обезбедување на група на специјализирани 

телефонски услуги со основни 

карактеристики за јавување и планови за 

телефонски повици; електронски гласовни 

пораки, имено, за снимање и пренос на 

последователните гласовни пораки преку 

телефон; обезбедување на повеќе 

кориснички dial-up, со голема брзина и 

назначен пристап до интернет, глобални 

компјутерски мрежи, други компјутерски 

мрежи, интернет услуги и огласни табли; 

електронско пренесување на пораки, 

податоци, слики, видео и информации преку 

интернет; безжичен пренос на глас, пораки, 

податоци и информации; брз пристап до 

услугите и безжични услуги и пристап до 

интернет, глобалните компјутерски мрежи, 

други компјутерски мрежи, интернет услуги и 

огласни табли; услуги за телевизиски пренос; 

услуги на телевизиско емитување преку 

сателит; телекомуникациски услуги во вид на 

обезбедување мрежни услуги за глас и 

податоци, имено, услуги за обезбедување на 

дигитално и аналогно вмрежување за 

пренесување на податоци и глас; аудио 

телеконферентни, видео телеконферентни и 

веб аудио и видео телеконферентни услуги; 

комуникации за мобилните и мобилни 

телефони; телекомуникациски консултации; 

услуги за пренос на глас преку интернет 

протокол (VОIP); пејџинг услуги; стриминг 

аудио и видео материјал на интернет; frame 

relay телекомуникациски услуги; 

телекомуникациски услуги на виртуелна 

мрежа; компјутерски потпомогнат пренос на 

пораки и слики; телекомуникациски услуги за 

приватна гласовна линија, текст, факс, видео 

и податоци; интегрирани услуги на дигитална 

мрежа (ISDN) телекомуникациски услуги; 800 

телекомуникациски услуги; 900 

телекомуникациски услуги; услуги низ светот 

за префрлување на глас, податоци, видео и 

мултимедијален пренос; приватни 

комуникациски услуги кои се локациски 

независни и кои се состојат од мобилни, глас, 

податоци и факс услуги; обезбедување 

услуги на телекомуникациска back-bone 
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(‘рбетни) мрежа на другите за да им се 

овозможи прикажување на содржината на 

светските глобални компјутерски мрежи, 

други компјутерски мрежи, интернет услуги и 

огласни табли; на пренос преку кабел на 

услуги за забава и глас, видео, податоци и 

факс телефонија; инстант распоредување на 

канцеларии, имено, обезбедување на 

базичен систем за глас, податоци и факс 

услуги до оддалечени локации; 

комуникациски услуги, имено, безжично 

мобилно телефонско  јавување, податоци и 

планови за испраќање пораки; оптички 

влакна и телекомуникациски услуги, имено, 

брз пристап до интернет и глобалната 

компјутерска мрежа, и безжичен електронски, 

дигитален или IP пренос на глас, пораки, 

графика, слики, податоци и информации, како 

и со висока дефиниција мултимедијалниот 

стриминг, телевизија и видео пренос на 

услуги и IP телевизија и IP видео пренос; 

телекомуникациски услуги, имено, 

телефонски услуги, интернет или IP 

телефонски услуги, унифицирани пораки и 

унифицирани услуги за IP пораки, брз 

пристап до интернет и глобалната 

компјутерска мрежа, и безжични електронски, 

дигитален или IP пренос на глас, пораки, 

графика, слики, податоци и информации; и 

услуги на телевизиски и видео пренос и 

услуги за  IP телевизија и IP видео пренос  

кл. 41  услуги за забава од видот на бејзбол 

игри, професионални автомобилски трки, 

голф турнири и слични голф настани  

кл. 42  хостинг на веб-страни за другите на 

компјутерски сервер за глобалната 

компјутерска мрежа; развој и одржување на 

софтвер на веб сервер за други; консултации 

во областа на компјутери, податоци и мрежи; 

проектирање и развој на 

телекомуникациската мрежа; услуги за 

стратегија на телекомуникациските мрежи 

имено, стратегија за проценка при 

вмрежување во информатичката технологија, 

стратегија за развивање на мрежна 

информатичка технологија, стратегија за 

развој на мрежа на големи области, развој на 

апликации на мрежата, веб (мрежно) 

оспособување, бизнис континуитет и 

решавање после катастрофи, како и развој на 

глас и мулти-канал портали; услуги на 

телекомуникациски мрежен дизајн и мрежна 

технологија, имено, оценување на виртуелна 

приватна мрежа, виртуелна приватна мрежна 

токен автентикација; развој на клуч на 

јавната инфраструктура, оценување на 

локалната мрежна област, мрежен дизајн на 

интернет протокол, адресирање, рутирање и 

распределување на оптоварување, развој и 

дизајн на напреден интернет протокол, глас 

преку интернет протокол (VОIP) и квантитет 

на мрежни услуги, токен прстен на Ethernet 

дизајн, веб-сајт стрес тест, трансформацијата 

на центарот за податоци, проценка на 

серверот, развој и дизајн на услугите за 

известување и безжични локални мрежи, 

управување на мрежен дизајн центар, веб-

следење на ефикасноста и оценка за 

подготвеноста за работата на далечина; 

услуги за распределување на 

телекомуникациска мрежа, имено, 

управување со проекти, токен прстен за 

Ethernet на Ethernet миграција; 

имплементација на безжична локална мрежа, 

имплементација на видео конференции, и 

брзо распределување на телекомуникациски 

мрежи со рутери за широки мрежи на 

распределување и имплементација на 

локална мрежа; услугите на информатичка 

безбедносна технологија, имено, анализа на 

огнен ѕид (за блокирање неовластен пристап) 

дизајн и имплементација, испитување за 

ранливоста на интернет безбедноста, 

испитување на ентерпрајз мрежната 

безбедност, како и испитување во 

здравствено осигурување за преносливост и 
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акт за усогласена одговорност; интеграција 

на основна компјутерска телефонија; и дизајн 

на системи со реакција на интерактивен глас 

и гласни веб прелистувачи, системи за 

креирање профили на клиенти и рутирање  

кл. 43  услуги на Стадион, имено, 

обезбедување услови за спортови, забава, 

саеми, изложби и конвенции  

кл. 45  скенери за детектирање упади, модем 

за идентификација на пакосници, испитување 

на безбедноси полиси; услуги за следење на 

системот на безбедност; безбедносен 

мониторинг на домот со употреба на 

безжични и поврзани сензори за кршење на 

стакло, детектори за движење, камери, 

аларми, вентили за исклучување, како и 

сензори за допир на порта, врата и прозорец; 

компјутерски услуги, имено, обезбедување на 

веб-базиран систем и онлајн портал за 

клиентите далечински да ј управуваат, 

администрираат, изменуваат и контролираат 

безбедноста на домот и уреди за 

автоматизација на домот  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  телефони; мобилни телефони; 

безжични телефони; телекомуникациски 

производи, имено, мрежни рутери во вид на 

комјутерска контрола за хардвер за употреба 

во безжични комуникациски системи; 

компјутерски софтвер наменет за 

пристапување во глобалната компјутерска 

мрежа; додатоци за телефон, имено, 

телефонски кабли и батерии; електронски 

производи, имено, фотографски дигитални 

ресивери; телевизиска периферна опрема, 

имено, сет-топ боксови, далечински 

управувачи и прирачници со упатства 

продадени како уред; телекомуникациски 

хабови(разводници), прекинувачи, кабелски 

рутери, безжични рутери и вградени рутери 

кои вклучуваат модем; модеми со дигитална 

претплатничка линија инаку познати како DSL 

модеми, кабелски модеми и сателитски 

модеми кои директно се поврзуаат со 

дигитална претплатничка линија инаку 

позната  како DSL, сателитски податоци или 

услуги за кабелски широкопојасни податоци; 

мрежни адаптери за интерфејс картичка 

инаку познати како адаптери; RJ 45 преносни 

кабли; филтри на телефонска линија; 

телекомуникациски спојки; 

телекомуникациски модуларни приклучоци; 

трансивер; безжичен трансивер; фиксни со 

кабел и фиксни безжично поврзани 

телеконференциски телефони; телефонски 

секретарки; интернет телефони; безжични 

телефони; слушалки и антени за фиксни со 

кабел и безжични телефони; магнетички 

кодирани кредитни картички; магнетички 

кодирани вредносни картички; компјутерски 

софтвер со намена за ракување, управување 

и следење на системи за безбедност и 

уредите за автоматизација во домот; 

безбедносни камери; детектори за чад; 
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детектори на јаглерод моноксид; детектори 

на движење; далечински управувачи, 

тастатури и контролни панели за системи за 

безбедност и уреди за автоматизација на 

домот; електронски брави; електронски 

отворачи и затворачи на врати; системи за 

автоматизација на домот кои содржат 

безжични и озвучени контролори, контролни 

уреди и софтвер за светлина, HVAC, 

безбедност, сигурност и други апликаци за 

контрола и надзор на домот  

кл. 16  телефонски директориуми(именици); 

хартиени производи и печатени материјали, 

имено, билети, постери, брошури, памфлети 

и промотивни материјали за бејзбол игри и 

друга забава во живо; при-пејд 

телекомуникациски картички за јавување кои 

не се магнетно кодирани  

кл. 35  услуги на продажни места и услуги на 

онлајн продажни места сите кои опфаќаат 

телефони, безжични рачни уреди за пристап 

до глобалните компјутерски мрежи, рачни 

мобилни дигитални електронски уреди и 

други продавници за електроника, 

персонални компјутери, таблет-компјутери, 

футроли за телефони, безжични и рачни 

уреди, безжични и фиксни слушалки 

поврзани со кабел, полначи, батерии и 

системи за безбедност и автоматизација на 

домот; обезбедување на онлајн телефонски 

директориуми (именици); услуги за 

рекламирање, имено, за промоција на 

производи и услуги на други лица преку 

подготовка и ставање на реклами во 

списоците на имениците со бази на податоци 

до кои се пристапува преку глобалната 

мрежа на информации; спроведување на 

информации за продавниците на мало, водич 

со информации за купувачите и бизнис 

огласи по електронски пат; услуги преку 

функционирање на телекомуникациски 

центар за повици за другите, имено, 

оптимизација на проток на повик, бесплатен 

број за оптимизација, менторство на 

командниот центар, услуги за управување со 

телефонски центар за работна сила, 

консолидација на центар за повици, мерења 

на центар за повици и проценка за 

процесирање на говор, и ревизии на центар 

за повици  

кл. 36  услуги за јавување со телефонски 

картички  

кл. 37  услуги за поправка на 

телекомуникациско поврзување, приклучоци 

и телефонска опрема; инсталирање и 

одржување на телекомуникациски системи и 

опрема за другите; услуги за поддршка на 

телекомуникациска мрежа, имено, поправка и 

одржување; одржување на 

телекомуникациски мрежи; инсталација на 

домашни системи за безбедност и 

автоматизација  

кл. 38  телекомуникациски услуги, имено, 

услуги за обезбедување на телефонска 

комуникација и интернет телефонија, 

обезбедување на група на специјализирани 

телефонски услуги со основни 

карактеристики за јавување и планови за 

телефонски повици; електронски гласовни 

пораки, имено, за снимање и пренос на 

последователните гласовни пораки преку 

телефон; обезбедување на повеќе 

кориснички dial-up, со голема брзина и 

назначен пристап до интернет, глобални 

компјутерски мрежи, други компјутерски 

мрежи, интернет услуги и огласни табли; 

електронско пренесување на пораки, 

податоци, слики, видео и информации преку 

интернет; безжичен пренос на глас, пораки, 

податоци и информации; брз пристап до 

услугите и безжични услуги и пристап до 

интернет, глобалните компјутерски мрежи, 

други компјутерски мрежи, интернет услуги и 

огласни табли; услуги за телевизиски пренос; 

услуги на телевизиско емитување преку 

сателит; телекомуникациски услуги во вид на 
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обезбедување мрежни услуги за глас и 

податоци, имено, услуги за обезбедување на 

дигитално и аналогно вмрежување за 

пренесување на податоци и глас; аудио 

телеконферентни, видео телеконферентни и 

веб аудио и видео телеконферентни услуги; 

комуникации за мобилните и мобилни 

телефони; телекомуникациски консултации; 

услуги за пренос на глас преку интернет 

протокол (VОIP); пејџинг услуги; стриминг 

аудио и видео материјал на интернет; frame 

relay телекомуникациски услуги; 

телекомуникациски услуги на виртуелна 

мрежа; компјутерски потпомогнат пренос на 

пораки и слики; телекомуникациски услуги за 

приватна гласовна линија, текст, факс, видео 

и податоци; интегрирани услуги на дигитална 

мрежа (ISDN) телекомуникациски услуги; 800 

телекомуникациски услуги; 900 

телекомуникациски услуги; услуги низ светот 

за префрлување на глас, податоци, видео и 

мултимедијален пренос; приватни 

комуникациски услуги кои се локациски 

независни и кои се состојат од мобилни, глас, 

податоци и факс услуги; обезбедување 

услуги на телекомуникациска back-bone 

(‘рбетни) мрежа на другите за да им се 

овозможи прикажување на содржината на 

светските глобални компјутерски мрежи, 

други компјутерски мрежи, интернет услуги и 

огласни табли; на пренос преку кабел на 

услуги за забава и глас, видео, податоци и 

факс телефонија; инстант распоредување на 

канцеларии, имено, обезбедување на 

базичен систем за глас, податоци и факс 

услуги до оддалечени локации; 

комуникациски услуги, имено, безжично 

мобилно телефонско  јавување, податоци и 

планови за испраќање пораки; оптички 

влакна и телекомуникациски услуги, имено, 

брз пристап до интернет и глобалната 

компјутерска мрежа, и безжичен електронски, 

дигитален или IP пренос на глас, пораки, 

графика, слики, податоци и информации, како 

и со висока дефиниција мултимедијалниот 

стриминг, телевизија и видео пренос на 

услуги и IP телевизија и IP видео пренос; 

телекомуникациски услуги, имено, 

телефонски услуги, интернет или IP 

телефонски услуги, унифицирани пораки и 

унифицирани услуги за IP пораки, брз 

пристап до интернет и глобалната 

компјутерска мрежа, и безжични електронски, 

дигитален или IP пренос на глас, пораки, 

графика, слики, податоци и информации; и 

услуги на телевизиски и видео пренос и 

услуги за  IP телевизија и IP видео пренос  

кл. 41  услуги за забава од видот на бејзбол 

игри, професионални автомобилски трки, 

голф турнири и слични голф настани  

кл. 42  хостинг на веб-страни за другите на 

компјутерски сервер за глобалната 

компјутерска мрежа; развој и одржување на 

софтвер на веб сервер за други; консултации 

во областа на компјутери, податоци и мрежи; 

проектирање и развој на 

телекомуникациската мрежа; услуги за 

стратегија на телекомуникациските мрежи 

имено, стратегија за проценка при 

вмрежување во информатичката технологија, 

стратегија за развивање на мрежна 

информатичка технологија, стратегија за 

развој на мрежа на големи области, развој на 

апликации на мрежата, веб (мрежно) 

оспособување, бизнис континуитет и 

решавање после катастрофи, како и развој на 

глас и мулти-канал портали; услуги на 

телекомуникациски мрежен дизајн и мрежна 

технологија, имено, оценување на виртуелна 

приватна мрежа, виртуелна приватна мрежна 

токен автентикација; развој на клуч на 

јавната инфраструктура, оценување на 

локалната мрежна област, мрежен дизајн на 

интернет протокол, адресирање, рутирање и 

распределување на оптоварување, развој и 

дизајн на напреден интернет протокол, глас 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    619 | С т р а н а  

 

30 Април 2017 Гласник Бр. 2/2017  

преку интернет протокол (VОIP) и квантитет 

на мрежни услуги, токен прстен на Ethernet 

дизајн, веб-сајт стрес тест, трансформацијата 

на центарот за податоци, проценка на 

серверот, развој и дизајн на услугите за 

известување и безжични локални мрежи, 

управување на мрежен дизајн центар, веб-

следење на ефикасноста и оценка за 

подготвеноста за работата на далечина; 

услуги за распределување на 

телекомуникациска мрежа, имено, 

управување со проекти, токен прстен за 

Ethernet на Ethernet миграција; 

имплементација на безжична локална мрежа, 

имплементација на видео конференции, и 

брзо распределување на телекомуникациски 

мрежи со рутери за широки мрежи на 

распределување и имплементација на 

локална мрежа; услугите на информатичка 

безбедносна технологија, имено, анализа на 

огнен ѕид (за блокирање неовластен пристап) 

дизајн и имплементација, испитување за 

ранливоста на интернет безбедноста, 

испитување на ентерпрајз мрежната 

безбедност, како и испитување во 

здравствено осигурување за преносливост и 

акт за усогласена одговорност; интеграција 

на основна компјутерска телефонија; и дизајн 

на системи со реакција на интерактивен глас 

и гласни веб прелистувачи, системи за 

креирање профили на клиенти и рутирање  

кл. 43  услуги на Стадион, имено, 

обезбедување услови за спортови, забава, 

саеми, изложби и конвенции  

кл. 45  скенери за детектирање упади, модем 

за идентификација на пакосници, испитување 

на безбедноси полиси; услуги за следење на 

системот на безбедност; безбедносен 

мониторинг на домот со употреба на 

безжични и поврзани сензори за кршење на 

стакло, детектори за движење, камери, 

аларми, вентили за исклучување, како и 

сензори за допир на порта, врата и прозорец; 

компјутерски услуги, имено, обезбедување на 

веб-базиран систем и онлајн портал за 

клиентите далечински да ј управуваат, 

администрираат, изменуваат и контролираат 

безбедноста на домот и уреди за 

автоматизација на домот  

 

(111)  24011  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/91 (220)  28/01/2016 

(181)  28/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  BELUPO lijekovi i kozmetika d.d 

Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

NUTRIBEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, диететски додатоци во 

исхраната на лушето, храна за посебна 

медицинска употреба  

 

(111)  24004  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/92 (220)  28/01/2016 

(181)  28/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Мебел-Ви ДООЕЛ 

ул. Марксова бр. 23, 2310, Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 20  мебел, мебел за домаќинство и 

неговите делови, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите 

класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, 

рогозина, рогови, коски, слонова коска, 

китова коска, школки, килибар, седеф, морска 

пена и замените за сите овие материјали или 

производи од пластикач библиотекарски 

полици, врати, врати за мебел, двоседи, 

троседи, детски креветчиња, детски 

столчиња со масичка за јадење, дрвени 

украси, држачи за изложување, закачалки, 

изложбени витрини [мебел], канцелариски 

мебел, комоди со фиоки, кревети, маси, маси 

за компјутери, ногарки за маси [мебел], 

опрема за мебел што не е од метал, 

перничиња, плакари, полици, полици [мебел], 

работни маси, рамки за слики, рамки од дрво 

за кревети, латофлекси, софи, столчиња, 

тоалетни комоди, фотељи, шанкови  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги при производство, увоз-извоз 

и трговија на големи и мало со: Мебел, мебел 

за домаќинство и неговите делови, огледала, 

рамки за слики; производи што не се 

опфатени со другите класи, од дрво, плута, 

трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, 

слонова коска, китова коска, школки, килибар, 

седеф, морска пена и замените за сите овие 

материјали или производи од пластикач 

библиотекарски полици, врати, врати за 

мебел, двоседи, троседи, детски креветчиња, 

детски столчиња со масичка за јадење, 

дрвени украси, држачи за изложување, 

закачалки, изложбени витрини [мебел], 

канцелариски мебел, комоди со фиоки, 

кревети, маси, маси з акомпјутери, ногарки за 

маси [мебел], опрема за мебел што не е од 

метал, перничиња, плакари, полици, полици 

[мебел], работни маси, рамки за слики, рамки 

од дрво за кревети, латофлекси, софи, 

столчиња, тоалетни комоди, фотељи, 

шанкови  

 

(111)  24012  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/93 (220)  28/01/2016 

(181)  28/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Jaguar Land Rover Limited 

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

LAND ROVER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа; животински 

кожи, крзна; ковчези и патни торби; чадори за 

дожд и сонце; стапови за одење; камшици, 

сарачка и седларска опрема; чанти од кожа и 

имитација на кожа; кожни торбичиња за 

пакување; кожни футроли за клучеви; 

привезок за клучеви направени од кожа или 

имитација на кожа; кожни ремени; несесери 

кои се продаваат празни; актовки (плитки); 

футроли за документи; куфери; торби; 

новчаници; портмонеа; рачни торбички; 

стапови за чадори; ранци; футроли за бизнис 

картички; облека за миленичиња, сарачки 

производи; жици од животински црева за 

правење колбаси; торби со ремени за носење 

доенчиња, ремени за носење доенчиња; 

прекривки за мебел од кожа, кожни беџови за 

багаж  

кл. 25  облека; обувки; капи  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт; украси за елка; намалени 

модели и модели на играчки (се продаваат 

целосни или во форма на прибор), хоби 

прибор за автомобилчиња играчки, малечки 

лиени модел автомобилчиња, автомобили 
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играчки што може да се возат и рачни 

компјутерски игри, полнети играчки во форма 

на животни, карти за играње и сложувалки; 

голф палки, топчиња за голф, торби за голф 

и голф алат за поправка на откорнати 

парчиња земја   

 

(111)  24016  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/94 (220)  28/01/2016 

(181)  28/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Jaguar Land Rover Limited 

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

RANGE ROVER 

 (551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа; животински 

кожи, крзна; ковчези и патни торби; чадори за 

дожд и сонце; стапови за одење; камшици, 

сарачка и седларска опрема; чанти од кожа и 

имитација на кожа; кожни торбичиња за 

пакување; кожни футроли за клучеви; 

привезок за клучеви направени од кожа или 

имитација на кожа; кожни ремени; несесери 

кои се продаваат празни; актовки (плитки); 

футроли за документи; куфери; торби; 

новчаници; портмонеа; рачни торбички; 

стапови за чадори; ранци; футроли за бизнис 

картички; облека за миленичиња, сарачки 

производи; жици од животински црева за 

правење колбаси; торби со ремени за носење 

доенчиња, ремени за носење доенчиња; 

прекривки за мебел од кожа, кожни беџови за 

багаж  

кл. 25  облека; обувки; капи  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт; украси за елка; намалени 

модели и модели на играчки (се продаваат 

целосни или во форма на прибор), хоби 

прибор за автомобилчиња играчки, малечки 

лиени модел автомобилчиња, автомобили 

играчки што може да се возат и рачни 

компјутерски игри, полнети играчки во форма 

на животни, карти за играње и сложувалки; 

голф палки, топчиња за голф, торби за голф 

и голф алат за поправка на откорнати 

парчиња земја   

 

(111)  23999  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/95 (220)  29/01/2016 

(181)  29/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Automatic Switch Company 

50-60 Hanover Road, Florham Park, NJ 

07932, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 (551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за нарачка од каталог од 

областа на вентили и додатоци за вентили; 

услуги за електронски каталог од областа на 

вентили и додатоци за вентили; услуги за 

нарачка по пошта од областа на вентили и 

додатоци за вентили; рекламирање по 

порачка по пошта; презентација на стоки на 

комуникациски медиум, за малопродажни 

цели; каталози, каталози што се порачуваат 

по пошта и електронски каталози кои содржат 

вентили, производи за контрола на движење 

и течности, контролни системи и компоненти 

за подготовка на воздух и преставуваат 

малопродажни услуги  

кл. 39  испорака на стоки со нарачка по пошта  
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(111)  24002  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/97 (220)  29/01/2016 

(181)  29/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за трговија ЛИНКС ЕВРОПА 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Иво Лола Рибар бр. 57/1-6, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати 

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални материјали 

за железнички шини; неелектрични кабли и 

жици од обичен метал; железарија, мали 

метални предмети; метални цевки; каси; 

производи од обичен метал што не се 

вклучени во другите класи; руди  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  24000  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/98 (220)  29/01/2016 

(181)  29/01/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за трговија ЛИНКС ЕВРОПА 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Иво Лола Рибар бр. 57/1-6, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати 

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални материјали 

за железнички шини; неелектрични кабли и 

жици од обичен метал; железарија, мали 

метални предмети; метални цевки; каси; 

производи од обичен метал што не се 

вклучени во другите класи; руди  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  24008  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/100 (220)  01/02/2016 

(181)  01/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  ''KRAS'' PREHRAMBENA INDUSTRIJA 

D.D 

Ravnice 48, 1000, Zagreb, HR 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 

SRECA JE TVOJ IZBOR. BIRAJ 

DORINU. 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  автоматски игри (машини) со 

претходно плаќање, игри, друштвени игри, 

електронски игри, карти за играње  

кл. 30  чоколадо, чокколадни кремови, 

пијалоци од чокалодо, како, пијалоци од 

какао, кафе, надоместоци за кафе, бонбони; 

карамели, гуми за жвакање, кекси, суви 

колачи, крекери, вафли, торти, колачи, 

слаткарски производи, шекерни производи, 

медењаци, сладолед  

кл. 41  игри пласирани Он-лине, приредби 

(одржување на приредби), разонода, 

рекреација, спортски натпревари, забавни 

паркови  

 

(111)  24036  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/106 (220)  02/02/2016 

(181)  02/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

ANGINORME 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  24019  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/107 (220)  02/02/2016 

(181)  02/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

TENFORTAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  24095  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/108 (220)  02/02/2016 

(181)  02/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  ТРД РАДИО КАНАЛ 77 

ул. 5-та Партиска Конференција бб, 2000, 

Штип, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  24094  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/109 (220)  02/02/2016 

(181)  02/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  ТРД РАДИО КАНАЛ 77 

ул. 5-та Партиска Конференција бб, 2000, 

Штип, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 



 

 

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

 

30 Април 2017 
 

Гласник Бр. 2/2017  

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  24191  (151)  13/03/2017 

(210)  TM  2016/110 (220)  02/02/2016 

(181)  02/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Еленова Сара 

ВЕЉУСА, ул./бр. 245, Струмица, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ЛЕБОТ КАКОВ ШТО ТРЕБА ДА 

БИДЕ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(111)  24228  (151)  13/03/2017 

(210)  TM  2016/111 (220)  02/02/2016 

(181)  02/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(300)   

(732)  Еленова Сара 

ВЕЉУСА, ул./бр. 245, Струмица, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(111)  24227  (151)  13/03/2017 

(210)  TM  2016/112 (220)  02/02/2016 

(181)  02/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Еленова Сара 

ВЕЉУСА, ул./бр. 245, Струмица, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ЖИТАР 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз, тапиока и саго; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 35  огасување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(111)  24226  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2016/113 (220)  02/02/2016 

(181)  02/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Еленова Сара 

ВЕЉУСА, ул./бр. 245, Струмица, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ЗЛАТЕЦ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз, тапиока и саго; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 35  огасување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(111)  24225  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2016/114 (220)  02/02/2016 

(181)  02/02/2026 
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(450) 30/04/2017 

(732)  Еленова Сара 

ВЕЉУСА, ул./бр. 245, Струмица, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

БЕЛАСТ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз, тапиока и саго; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 35  огасување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(111)  24224  (151)  13/03/2017 

(210)  TM  2016/115 (220)  02/02/2016 

(181)  02/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Еленова Сара 

ВЕЉУСА, ул./бр. 245, Струмица, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  светло крем, темно кафена и розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто и слатки  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(111)  24223  (151)  13/03/2017 

(210)  TM  2016/116 (220)  02/02/2016 

(181)  02/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Еленова Сара 

ВЕЉУСА, ул./бр. 245, Струмица, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  светло крем, темно кафена и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто и слатки  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(111)  24222  (151)  13/03/2017 

(210)  TM  2016/117 (220)  02/02/2016 

(181)  02/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Еленова Сара 

ВЕЉУСА, ул./бр. 245, Струмица, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  светло крем, темно кафена и 

портокалова 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто и слатки  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(111)  24093  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/118 (220)  03/02/2016 

(181)  03/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  ДПТТУ БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Скупи 20 бр.41, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темно сина и светло сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

уметнички материјали; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебел); материјал за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување 

(кои не се опфатени во другите класи); 

видови печатари; блокови за печатење  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, 

производи од дрво, плута, трска, рогозина, 

врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, 

китови коски, школки, килибар, седеф, морска 

пена и замена на сите тие материјали, или од 

пластика (кои не се опфатени во другите 

класи)  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи, продажба на големо и мало на 

пластични амбалажа, производи од пластика, 

пластични материјали за пакување, хартиени 

и картонски производи и пакување на истите  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

 

(111)  24192  (151)  07/03/2017 

(210)  TM  2016/119 (220)  03/02/2016 

(181)  03/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Мухамер Јусуфи 

ул. 167 бр. 140, Мала Речица, Тетов, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со другите класи, покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи за бебиња, 

бебешки комплети [облека], бебешки гаќички-
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пелени, елечиња  

кл. 35  рекламирање, водење на работење; 

управување со работата, групирање во 

корист на други, услуги приувоз-извоз и 

продажба на големо и мало со: Текстили 

текстилни производи кои не се опфатени со 

другите класи; покривки за кревети и маси, 

облека, обувки и капи за бебиња, бебешки 

комлети [облека], бебшки гаќички-пелени, 

елечиња, презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за малопродажба, 

полемопродажба за нарачка по пошта или 

преку електронски медиуми, on-line 

рекламирање и продажба  

 

(111)  24297  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2016/127 (220)  04/02/2016 

(181)  04/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  БАЛКАНСКА ИСТРАЖУВАЧКА 

РЕПОРТЕРСКА МРЕЖА 

БУЛЕВАР ЈНА 24-1/2, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

ПРИЗМА (во изглед) 

(591)  светло и темно црвена, портокалова, 

зелена, сина и виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебел), материјали за пакување што не се 

опфатени во другите класи, печатарски 

букви, клишиња, весници, печатени изданија, 

печатарски производи, публикации, брошури, 

фотографии, известувања, книги, нацрти  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, ширење на рекпамен 

материјал (трактати, проспекти, печатени 

материјали, примероци), изложби 

(организирање на изложби) во комерцијални 

и рекламни цели, изнајмување рекламен 

простор, јавно мислење (испитување на 

јавното мислење), on-line рекламирање по 

пат на компјутерска мрежа, објавување 

рекламни текстови, обработка на текстови, 

организирање дејности и советување за 

организирање дејности, организирање 

изложби во комерцијални и рекпамни цели, 

on-line рекламирање по пат на компјутерска 

мрежа, односи со јавност, претплата на 

весници, промоција  

кл. 41  образовни услуги, подготвување 

настава, забава, спортски и културни 

активности, информации за образовни и 

забавни настани, услуги врзани за 

исполнување на слободното време, 

објавување книги, приредби (одржување на 

приредби), разонода, разонода (упатство за 

разонода), разонода по пат на радио, 

разонода по пат на телевизија, конференции 

(организирање и водење конференции), 

забавни паркови, изложби (организирање 

изложби) во културни или воспитни цели, 

изнајмување видео ленти, натпревари 

(организирање натпревари) /обука или 

забава/, фотографски услуги, on-line 

електронско издавање на книги и периодични 

списанија, компјутерско персонално 

издавателство, електронски публикации (не 

можат да се даунлодираат); пружање online 

публикации; издавање електронски книги и 

часописи on-line; пружање публикации со 

глобална компјутерска мрежа или интернет 

што можат да се пребаруваат; публикации и 

дистрибуција на печатени медиуми и снимки; 
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услуги на аудио и визуелни забави и 

едукации  

 

(111)  24298  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2016/130 (220)  05/02/2016 

(181)  05/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  ZENTAX LIMITED, a BVI company 

Sea Meadow House, Blackburne Highway, 

P.O. Box 116, Road Town, Tortola, VG 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во храна; додатоци во 

исхраната; витамински препарати; 

витамински препарати во додатоци на храна; 

минерални додатоци на храна; додатоци на 

храна, кои не се за медицинска употреба; 

додатоци во исхраната, кои не се за 

медицинска употреба; минерални додатоци 

на храна, кои не се за медицинска употреба; 

додатоци во исхраната со додадени 

витамини, минерали, микроелементи и/или 

фитохемикалии, за медицинска и 

немедицинска употреба; додатоци во 

исхраната со додадени витамини, минерали, 

микроелементи и/или фитохемикалии за 

дијабетичари, за медицинска и менедицинска 

употреба; додатоци на храна кои содржат 

најмногу растителни и животински протеини, 

за медицинска и немедицинска употреба; 

диететски супстанции за медицинска 

употреба, диететска храна и  прехранбени 

производи за медицинска употреба; 

диететска храна и прехранбену производи, 

кои  не се за медицинска употреба; додатоци 

во исхраната за медицинска и немедицинска 

употреба на база на протеини, масти, масни 

киселини, јаглехидрати и/или влакна, со 

додаток на витамини, минерали, 

микроелементи и/или фитохемикалии, 

поединечно или во комбинација; додатоци на 

храна, витамински препарати и додтоци во 

исхраната за луѓе кои се на посебна диета, за 

медицинска и немедицинска употреба  

 

(111)  24313  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2016/136 (220)  09/02/2016 

(181)  09/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Daimler AG 

Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart, 70327, 

Stuttgart, DE 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

SERVICE & SMILE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер, компјутерски софтвер за 

интернет апликации, апликации (софтверски 

апликации) во врска со автомобили и делови 

за истите  

кл. 37  услуги за поврзување и одржување 

вклучени во класата 37  

кл. 42  технички консултации и анализи  

 

(111)  24299  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2016/142 (220)  10/02/2016 

(181)  10/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Viacom International Inc., a Delaware 

corporation 

1515 Broadway, New York,, 10036, New York 

, US 
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(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива; минерална и газирана вода и 

други безалкохолни пијалоци; овошни 

пијалоци и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за правење пијалоци  

 

(111)  24525  (151)  10/04/2017 

(210)  TM  2016/149 (220)  12/02/2016 

(181)  12/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  сите нијанси на сина, жолта, розева, 

сива, црна и бела, кожа боја и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински препарати за нега на 

стапала, раце, нокти, тело и кожа и за 

украсување; креми, гелови, лосиони, масла, 

балзами, пудри, талк пудри и спрејови за 

употреба за стапала, раце, нокти, тело и 

кожа; немедицински препарати за третман, 

нега, чистење, смирување, ревитализација и 

релаксирање на стапала, раце, нокти, тело и 

кожа; немедицински препарати за капење во 

форма на соли, масла и за киснење; масло за 

нокти; препарати за киснење во форма на 

таблети; немедицински тоалетни препарати; 

дезодоранси; креми, гелови, лосиони, пудри, 

талк пудри и спејови за деодорирање; 

дезодоранси импрегнирани во влошки за 

чевли; дезодоранси за стапала; сите 

погореспоменати стоки во врска со нега на 

стапала, нега на нокти и произвои за нега на 

нозе  

кл. 8  рачни прибори и направи во 

домаќинството сите за маникир и педикир; 

рачни прибори за отстранување на стврдната 

кожа; рачни прибори за ексфолијација на 

кожа; глави за ролер за турпија за стапала за 

отстранување на стврдната кожа; глави за 

ролер за турпија за стапала за ексфолиација 

на кожа; грицкалки за нокти, турпии за нокти, 

турпии за стапало, ножици; пинцети; 

инструменти, опрема и апаратура за нега на 

стапала и кожа; електронски уреди за 

отстранување на стврдната кожа; 

електронски уреди за ексфолијација на кожа; 

електронска турпија за пети; електронска 

турпија за нокти; глави за ролер за 

електронска турпија за пети; замена за глави 

за ролер за електронска турпија за пети; 

глави за ролер за електронска турпија за 

нокти; замена за глави за ролер за 

електронска турпија за нокти; делови и 

делчиња за сите погоре наведени стоки  
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(111)  24365  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2016/153 (220)  15/02/2016 

(181)  15/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  ЛИОН ДОО  

ул. “Ленинова“ бр. 1, 2200, Св. Николе, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина, црвена, светло и темно 

кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  вафли (наполитанки), обланди со крем  

 

(111)  24300  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2016/154 (220)  15/02/2016 

(181)  15/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Nasalprodukter Sverige AB 

S:t Johannesgatan 2, 211 46 MALMÖ, SE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

NOSEFRIDA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететсдки супстанции 

адаптирани за медицинска употреба, храна 

за бебеиња; фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби, забарска 

смола; средства за дезинфекција, препарати 

за уништување на штетници; фунгициди, 

хербициди; капки за нос, спреј за нос  

кл. 10  хируршки, медицински, стоматолошки 

и ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки материјали 

за шиење; уреди за вшмукување од нос, 

назални аспиратори; делови и додатоци на 

уреди за назално вшмукување и назални 

аспиратори  

 

(111)  24301  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2016/161 (220)  18/02/2016 

(181)  18/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  OSEM, d.o.o. 

Murska Sobota, Copova ulica 28, Murska 

Sobota, 9000, SI 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

KEKEC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо; димено месо; чадено месо; 

свежо месо; замрзнато месо; месо, 

конзервирано; сушено месо; мелено [сецкано 

месо]; риба; живина; дивеч; говедско месо; 

свинско месо; екстракти од месо; желеа; 

желирано месо; маст за јадење; јадења од 

месо; подготвени јадења направени од месо 

(во кои преовладува месо); готови јадења, 

кои претежно содржат црвено месо; готови 

јадења, кои претежно содржат дивеч; 

подготвени јадења од живина [во кои 

преовладува живина]; Јадења од риба; 

Прехранбени производи од риба; јадења од 

живина; јадења од дивеч; паштети; паштети 

од месо; црн дроб; паштета од црн дроб; 

паштета од црн дроб на гуска; намази од 

месо; исецкано месо во конзерва; ужина 

базирана на месо; ужина базирана на соја; 

саламурени меса; сланина; шунка; колбаси; 

црн пудинг; Колбаси во тесто; супи; чорби; 

подготовки за правење супа; концентрати за 

чорба; лој за исхрана; морски плодови кои не 
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се живи; ракчиња, кои не се живи; школки, 

кои не се живи; намази од риба; намази од 

зеленчук; вегетаријански намази; 

зеленчукови пити; паштета од маслинка; 

паштета од лук; намази направени од ореви; 

хумус (намаз од наут); тофу; таан (паштета 

од семе од сусам); зеленчукови салати; 

салати од месо; желатин; конзервирано, 

смрзнато, сушено и варено овошје и 

зеленчук; Ајвар [конзервирани пиперки]; 

конзервиран кромид; конзервиран лук; 

конзервирани печурки; конзервиран грав; 

кисела зелка; кисели краставички; 

конзервирана леќа; конзервирани маслинки; 

конзервирана соја; доматно пире; подготвени 

ореви; деланки од овошје; мармалад; 

компоти; јајца; Млеко и млечни производи; 

намази од сирење; млечни намази; масла и 

масти; масло за јадење; масии за јадење; 

масни супстанции за производство на масти 

за јадење; смеси со маст за мачкање на леб  

кл. 30  сендвичи; сендвичи кои содржат месо; 

пити кои содржат месо; пити; пити со месо; 

пити со мелено месо; замрзнато пециво 

полнето со месо; замрзнато пециво полнето 

со зеленчук; пециво од зеленчук и месо; 

пециво од зеленчук и риба; сол; сенф; оцет; 

сосови (мирудии); месни сосови; сос од 

домати; зачини; премази од зачини за месо, 

риба, живина и дивеч; мирудии; зачини; 

зачини за омекнување месо, за употреба во 

домаќинствата; брашно; подготовки од 

житарици; леб; пити со овошје; колачи  

кл. 40  преработка на храна; обработка на 

зготвената храна; преработка на месо и на 

производи од месо и живина; преработка на 

риба; конзервирање на храна; димење на 

храна; димење на месо; димење на риба  

(111)  24302  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2016/175 (220)  22/02/2016 

(181)  22/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Cushman & Wakefield, Inc. 

1290 Avenue of the Americas, New York, New 

York 10104, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  аукциски услуги; деловни услуги, 

имено, деловни услуги во врска со недвижен 

имот или сопственост; брокерски услуги за 

недвижности, имено, продажба на станбена, 

индустриска и комерцијална сопственост; 

проценувачки услуги за договор за работа во 

врска со недвижен имот или сопственост; 

деловно консултирање и обезбедување на 

деловни информации во врска со 

комерцијални и станбени недвижности; 

реклама и маркетинг на комерцијални и 

станбени недвижности; услуги за деловно 

истражување; собирање на статистика; 

професионални деловни консултантски 

услуги; услуги за анализа на цени за 

трошоци; економско прогнозирање; 

организирање на изложби за комерцијални и 

рекламни цели; помош при комерцијално 

управување; маркетинг инстражување; услуги 

за вработување, имено, агенциски услуги за 

вработување; услуги за регрутирање на 

персонал; деловни консултантски и 

советодавни услуги за другите во областа на 

управување со простории; изработка на 

деловни и финансиски извештаи во врска со 

комерцијални и станбени недвижности; 

деловни консултантски и советодавни услуги 

за другите во областа на управување со 

средства; деловно истражувачки услуги; 

собирање на статистика; професионални 

деловни консултантски услуги; услуги за 

анализа на цени за трошоци; економско 

прогнозирање; организирање на изложби за 

комерцијални и рекламни цели; помош при 
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комерцијално управување; маркетинг 

инстражување; услуги за вработување, 

имено, агенциски услуги за вработување; 

услуги за регрутирање на персонал; деловни 

консултантски и советодавни услуги за 

другите во областа на управување со 

простории; изработка на деловни и 

финансиски извештаи во врска со 

комерцијални и станбени недвижности; 

организирање, за трети лица, на услуги за 

телефонско поздравување (добредојде) и 

услуги за телефонски рецепционер; 

сортирање, средување (управување) и 

примање на пошта; обезбедувач на услуги по 

нарачка (аутсорсинг) во областа на 

работењето и одржувањето на механичко 

управуваната опрема, подвижни системи за 

магацински објекти  

кл. 36  финансиски услуги, имено, 

финансиско планирање, финансиско 

управување, финансиска инвестиција и 

финансиски совет во областа на станбените 

и комерцијални недвижности и инвестиции во 

истите, управување со финансиско 

портфолио; банкарски услуги; осигурителни 

услуги, имено, осигурителни консултации кои 

се однесуваат на недвижен имот, лизинг и 

финансирање во областа на недвижностите; 

осигурително брокерство, осигурителна 

администрација, осигурително преземање 

(гаранција за преземениот ризик) во областа 

на комерцијалните и станбени недвижности, 

обработка на барања и осигурителни 

консултции; услуги за недвижности, имено 

агенциски услуги за недвижен имот; 

брокерски услуги за инвестиција на недвижен 

имот и трансакциски финансиски услуги 

поврзани со истите, имено подигнување и 

поставување на долг или капитал (во акции) 

за финансирање на средства за недвижнини 

за управување на недвижен имот 

(сопственост); совети за управување, 

оценување и инвестирање кои се однесуваат 

на недвижен имот; истражување кое се 

однесува на станбени и комерцијални 

недвижнини; изработка на извештаи кои се 

однесуваат на комерцијални и станбени 

недвижности; проценка на стапки, имено, 

проценка на стапки за закуп (изнајмување) и 

проценка на осигурителните стапки кои се 

однесуваат на комерцијални и станбени 

недвижности; финансиско управување и 

вреднување на сопственост и одвивањата 

(случувањата) на недвижен имот; агенциски 

услуги за недвижности, имено, агенциски 

услуги за станбени недвижности, агенциски 

услуги за комерцијални недвижности; 

изнајмување на недвижен имот, имено, 

управување со имот за изнајмување; 

управување со фонд за комерцијална 

сопственост; истражување на комерцијална 

сопственост, имено, истражување кое се 

однесува на комерцијалните недвижности; 

услуги за управување со капитал, имено, 

управување со инфестициски фондови; 

услуги за управување со инвестициски и 

финансиски портфолија; хипотекарни 

брокерски услуги; услуги за хипотекарно 

кредитирање; финансиска анализа; 

финансиски инвестициски брокерски услуги; 

совет и извршување на трансакција во име на 

сопствениците (земјопоседниците) и 

развивачите кои се однесуваат на 

купувањето, продажбата, управувањето и 

изнајмувањето на недвижен имот; 

управување со барањата за промена на 

сместување во името на корисниците 

(закупниците), имено, проценка на барањата 

за сместување, истрага, известување и совет 

кои се однесуваат на недвижен имот што е на 

располагање, преговори за условите на 

изнајмување на недвижен имот и преговори 

за стекнување на недвижен имот; 

финансиски услуги и услуги на недвижности 

кои се однесуваат на проекти за развојот и 

регенерацијата на недвижностите; услуги за 
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застапување на станар, имено, помагање и 

советување на станарите кое се однесува на 

потрага по имот за изнајмување, преговори 

за договорите за изнајмување, советување за 

постојните договори за закуп и спроведување 

на проценки на пазарот за изнајмување; 

финансиски услуги и услуги за истражување 

на пазарот кои се однесуваат на 

комерцијалните и станбените недвижности; 

изработка на извештаи кои се однесуваат на 

комерцијалните и станбени недвижности; 

проценка на стапки, имено, проценка на 

стапки за изнајмување и проценка на 

осигурителни стапки кои се однесуваат на 

комецијалните и станбените недвижности; 

финансиско управување и вреднување на 

сопственост и одвивањата (случувањата) на 

недвижен имот; агенциски услуги за 

недвижности, имено, агенциски услуги за 

станбени недвижности, агенциски услуги за 

комерцијални недвижности; изнајмување на 

недвижен имот, имено, управување со имот 

за изнајмување; управување со фонд за 

комерцијална сопственост; истражување на 

комерцијална сопственост, имено, 

истражување кое се однесува на 

комерцијалните недвижности; водење 

(администрација) на лизинг (закуп);  

преговарање на условите за обновување на 

закуп; советување на постојните договори и 

спроведување на проценки на пазарот за 

изнајмување; финансиски услуги и услуги за 

изтражување на пазарот кои се однесуваат 

на комерцијални и станбени недвижности; 

буџетирање на годишни трошоци за живеење 

под закуп; управување со барањата за 

промена на сместување во името на 

корисниците (закупниците), имено, проценка 

на барањата за сместување, истрага, 

известување и совет кои се однесуваат на 

недвижен имот што е на располагање, 

преговори за условите на изнајмување на 

недвижен имот и преговори за стекнување на 

недвижен имот; финансиски услуги и услуги 

на недвижности кои се однесуваат на проекти 

за развојот и регенерацијата на 

недвижностите; услуги за застапување на 

станар, имено, помагање и советување на 

станарите кое се однесува на потрага по 

имот за изнајмување, преговори за 

договорите за изнајмување, советување за 

постојните договори за закуп и спроведување 

на проценки на пазарот за изнајмување; 

финансиски услуги и услуги за истражување 

на пазарот кои се однесуваат на 

комерцијалните и станбените недвижности; 

услуги за управување со портфолио за мали 

комерцијални, малопродажни објекти 

(сопственост); чистење и одржување на ATM 

(банкомат)  

кл. 37  изградба на градежен објект (згради); 

услуги за одржување и поправка на градежен 

објект (згради); развој на недвижен имот; 

градежни услуги за развој на земјиште, 

имено, планирање и поставување на 

станбени и/или комерцијални згради; услуги 

за грижење кои се услуги за чистење и 

одрживањe, имено, чистење и одржување на 

згради; градежно украсување, имено, 

поплочување, бетонирање, оградување, 

изградба на потпорни ѕидови, канализација 

(одвод), наводнување, украсување на подни 

површини; услуги за одржување на 

домаќинство, имено, чистење на станбени 

куќи (домови); инсталација и поправка на 

апарати за климатизација; надзор и 

управување на градежната конструкција; 

градежна изолација, имено, проценка и 

инсталација на изолациони материјали; 

чистење на згради; инсталација и поправка 

на безбеедносни аларми; инсталација и 

поправка на лифтови; инсталација и поправка 

на опремата за греење; одржување и 

поправка на сеф; шмирглање на подови; 

монтажа и поправка на скелиња; управување 

на интегрирани објекти, имено, поправка и 
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одржување на системите за струја, лифт, 

водовод, греење, вентилација и 

климатизација; услуги за тестирање, анализа 

и евалуација за да се оцени усогласеноста на 

зградите со барањата на сертификација, 

и/или индустриските стандарди и прописи; 

инспекција на згради; инсталација и 

одржување на терен и уредено земјиште, 

вклучувајќи ги и наводнувањето, тревата, 

дрвата и грмушките, цврсто уреденото 

земјиште и осветлувањето; канцелариско 

одржување и поправка на центри за 

податоци, лаборатории и простор за 

истражување и развој, размена на (трговија 

со) подови и емитување на средини; услуги 

за одржување на згради, имено, поправки на 

брави, кречење, поправка на ѕидови, 

поправка и замена на осветлување, поправка 

на теписи и тавани, поправка на стакло; 

контрола на штетници и услуги за 

истребување; инсталација и поправки на 

кровови  

кл. 39  селење (преместување) и складирање 

на мебелот и придружните материјали на 

станарите во зградата; транспортни услуги, 

имено, обезбедување на услуги за редовен 

превоз (шатл) на вработените; паркинг 

услуги, одржување и поправка  

кл. 40  контрола, складирање и уништување 

на документи; третман и прочистување на 

вода  

кл. 41  образовни услуги, имено, 

организирање, уредување и спроведување на 

курсеви, семинари, тркалезни маси, 

работилници и часови во областа на 

недвижностите, финансиите, инвестициите, 

сметководството, технологијата, бизнисот, и 

деловното работење како и дистрибуција на 

наставни материјали поврзани со истите; 

развивање на образовни материјали за 

другите во областите на недвижностите, 

финансиите, инвестициите, сметководството, 

технологијата, бизнисот и деловното 

работење  

кл. 42  архитектонски услуги и услуги на 

градежен дизајн; геодетски услуги, имено, 

испитување на зграда, испитување на 

количество и испитување на земјиште; 

инженеринг, вклучувајќи инженерски услуги 

кои се однесуваат на недвижен имот; услуги 

за нацрт планови; внатрешно украсување; 

услуги за калибрација; услуги на индустриски 

дизајн; соби; технички консултации во 

областа на заштеда на енергија; 

истражување во областа на заштита на 

животната средина и недвижностите; услуги 

за животна средина, имено, студии за 

влијанието на животната средина, проценка и 

совет кои се однесуваат на употребата на 

енергија на зградите и одржливоста на 

зградите; услуги на енергија и одржливост, 

имено, услуги на проценка и совет кои се 

однесуваат на енергетската ефикасност 

(перформанс), инспекции на климатизација, 

ревизии на одржливост за деловни 

(канцелариски) и станбени (апартмански) 

згради и трговски центри; услуги за 

далечинско следење кои се однесуваат на 

енергетската потрошувачка; тестирање, 

анализа и евалуација на лифтови на другите 

со цел да се постигне сертификација и 

усогласеност со индустриските стандарди; 

дизајн на лифт; консултации во областа на 

недвижностите; истражување и развој 

вклучувајќи проценки и извештаи, анализа на 

планот на местото и студии (истражувања) за 

изводливост; услуги за животна средина, 

имено, студии за влијанието на животната 

средина, проценка и совет кои се однесуваат 

на употребата на енергија на зградите и 

одржливоста на зградите; услуги на енергија 

и одржливост, имено, услуги на проценка и 

совет кои се однесуваат на енергетската 

ефикасност (перформанс), инспекции на 

климатизација, ревизии на одржливост за 

деловни (канцелариски) и станбени 
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(апартмански) згради и трговски центри; 

услуги за далечинско следење кои се 

однесуваат на енергетската потрошувачка; 

услуги на техничка поддршка, имено, аудио 

визуелна поддршка и поставување во 

службени конференциски сали  

кл. 45  услуги за обезбедување на згради, 

имено, чување на градежните локации и 

зградите, далечински мониторинг (надзор) на 

безбедносни системи; консултантски услуги 

за безбедност; следење на провалник и 

аларми за безбедност  

 

(111)  24303  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2016/178 (220)  22/02/2016 

(181)  22/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  BELUPO lijakovi i kozmetika d.d 

Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, диететски додатоци во 

исхраната на луѓето, храна за посебна 

медицинска употреба  

 

(111)  24425  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2016/184 (220)  23/02/2016 

(181)  23/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство, услуги и 

трговија ТМ ДОО Штип 

ул. Брегалничкс бр. 54, 2000, Штип, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  алки за затегнување, влезни рампи 

неавтоматски, врати од метал, бандери од 

метал, градежни материјали од метал, 

држачи од метал за алати, држачи од метал 

за кабли и цевки, жалузини од метал, 

железарија за врати, железарија за прозорци, 

железарија од метал мала, железни ленти 

(растенувачи за железни ленти) натезни 

стремени, железни обрачи, железни плочи, 

заварување (метални шипки за заварување), 

завртки од метал, засилувачки материјали од 

метал за бетон, јажиња (заштитни прстени за 

јажиња) од метал, јажиња од метал за 

ракување со товари, кабли (спојки од метал 

за кабли) неелектрични, кабли за возила на 

струја, кабли и цевки (држачи од метал за 

кабли и цевки, кошници од метал, кровни 

опшивки од метал, куки (железарија), канти 

од метал, ленти од метал за врзување, 

направи од метал движени од ветер за 

одбивање птици, огради од метал, палети за 

товарење од метал, палети од метал за 

транспорт, прстени од метал, ракување со 

товар (појаси од метал за ракување со 

товар), ракување со товар (ремени од метал 

за ракување со товар), ракување со товар 

(спојници од метал за ракување со товар), 

растенувачи за метални ленти (алки за 

растегнување), растегнувачи на жица (алки 

за затегнување), растегнувачи од метал за 

ремени, појаси од метал за ракување со 

товари, ремени од метал за ракување со 

товар, решеткаска конструкција од метал, 

скали од метал, спојки од метал за кабли, 

спојници од метал за ракување со товар, 

столбови од метал, столбови од метал за 

градби, столбови од метал за рекламирање, 
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телеграфски столбови од метал, товари 

(јажиња од метал за ракување со товари), 

шајбни, шајбни од метал  

кл. 7  алати (уреди за држење на алати) за 

машини, апарати за дигање, обработка 

(апарати за обработка)  

кл. 9  електрифицирани столбови за 

поставување рефлектори, електрични 

инсталации за далечинско управување со 

индустриските процеси, електрични 

инсталации за заштита од кражба, 

електрични кабли (цевки за електрични 

кабли), електрични конектори, електрични 

контакти, електрични спојки, електрични 

спојки од благородни метали, кабли (муфови 

за спојување на електрични кабли), спојки од 

жици (електрицитет), спојни кутии 

(електрицитет), спојување (муфови за 

спојување) за електрични кабли, спроводници 

(громобрани), спроводници електрични, цевки 

за електрични кабли, цевки за спроведување 

кабли (електрицитет)  

кл. 11  канделабри, улични ламби, фенери, 

фенери за осветлување  

кл. 37  антикорозивно заштитување, 

асфалтирање, багери (изнајмување багери), 

булдожери (изнајмување булдожери), 

изнајмување кранови (градежна опрема), 

изнајмување опрема за градење, градби 

(изолирање градби), градежни работи 

(надзор на градежни работи), градење 

фабрики, занитнување, ѕидање, ѕидарски 

услуги, изградба, калаисување, монтирање и 

поправање електрични апарати, монтирање 

одржување и поправка на машини, ножеви 

(острење ножеви), одржување возила, 

одржување и поправка на моторни возила, 

отстранување пречки кај електрични апарати, 

поставување асфалтна површина на 

патишта, поправање возила, ставање 

покриви на објекти, услуги поврзани со 

каменолом, чистење и поправање бојлери  

кл. 40  брусење, галванизација, енергија 

(производство на енергија), изнајмување 

генератори, калење метали, ковачки работи, 

лиење метали, метал (обложување со 

метал), метали (калење метали), 

обложување со лим, обработка на метали, 

сортирање отпад и материјали за 

рециклирање (трансформирање), 

составување на материјали по нарачка на 

трети лица, стружење, полирање со 

стружење  

 

(111)  24304  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2016/195 (220)  24/02/2016 

(181)  24/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  BASF Agro B.V, Arnhem (NL) 

Zweigniederlassung Zurich, Im Tiergarten 7, 

Zurich, CH 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

SELYTOR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фунгициди  

 

(111)  24305  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2016/209 (220)  26/02/2016 

(181)  26/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

с. Радово бр. 45, Босилово, 2400, 

Струмица, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591)  бела, светло и темно сина, жолта, 

зелена, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко  

 

(111)  24306  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2016/210 (220)  26/02/2016 

(181)  26/02/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

с. Радово бр. 45, Босилово, 2400, 

Струмица, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно сина, зелена, 

портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко  

 

(111)  24534  (151)  10/04/2017 

(210)  TM  2016/215 (220)  29/02/2016 

(181)  01/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб,, 2310, Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

SHEPY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жито, 

производи од тесто и слатки, бадемови 

слатки [тестенини], бисквити, вафли, колачи 

колачиња со путер и брашно, колачиња со 

чоколаден прелив, колачиња со овошно 

полнење и крем, слаткарски производи, 

слатки, слатки од бадем, чајни колачиња, 

чајни колачиња со вкус на ванила  

 

(111)  24307  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2016/217 (220)  29/02/2016 

(181)  01/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Marriott Worldwide Corporation 

10400 Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на франшиза, имено, нудење 

на помош за деловно управување во 

основањето и работењето на хотели, 
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ресторани, ноќни клубови, барови, бањи, 

рекреативни и спортски објекти, продавници 

на мало, кондоминиуми; услуги за 

управување со бизнисот, имено, управување 

и работење на хотели, ресторани, ноќни 

клубови, барови, бањи, рекреативни и 

спортски објекти, продавници на мало, 

кондоминиуми, станбени згради, 

конференциски центри и тајмшер 

летувалишта (апартмани за привремено 

користење за летување) за други; услуги на 

продавници на мало; консултантски услуги за 

деловно управување; обезбедување 

простории за користење на канцелариска 

опрема и машинерија; каталог на 

малопродажни услуги; деловно 

административни услуги; услуги за 

планирање на деловни состаноци; 

обезбедување на конвенциски и 

конференциски простории за деловни 

состаноци; издавање сертификати 

(вредносни ваучери) за подарок кои може да 

се искористат за производи или услуги; 

услуги на лојалност на клиентите 

(корисниците/потрошувачите); услуги за 

набавка  

кл. 36  управување, изнајмување и лизинг на 

деловен и трговски простор; добротворни 

услуги, имено организирање и водење 

волонтерски програми и проекти за 

општествено корисна работа  

кл. 41  обезбедување забава, спортски и 

културни активности; организирање 

конференции и изложби за културни и 

образовни цели; казино услуги; услуги на 

игри; кабаретски услуги; услуги на ноќни 

клубови; договарање на билети и резервации 

за претстави и други забавни настани; услуги 

на клубови за фитнес и здравје, имено, 

обезбедување на услуги, простории, 

инструкции (обука) и опрема во областите на 

фитнесот и физичката вежба; обезбедување 

на услуги, простории, инструкции (обука) и 

опрема во областите на тенис, базени за 

пливање, рекреативни активности, 

велосипедизам, голф, водни спортови, 

јавање коњи, скијање, пристап до плажа и 

социјални функции (друштвени настани); 

голф-клуб услуги, услуги на голф-терени како 

и услуги за голф обука (инструкции); услуги 

за планирање на свадби; услуги за 

планирање и управување со настани  

кл. 43  хотелски услуги; ресторански услуги, 

кетеринг (угостителски) услуги, бар услуги 

како и услуги на фоаје (чекална); услуги на 

одморалиште и сместување; обезбедување 

на пртостории (кои се за ошта намена) за 

состаноци, конференции и изложби; 

обезбедување на простории (кои се за 

посебни прилики) за банкети и социјални 

функции (друштвени настани); и 

резервациски услуги за хотелско сместување  

кл. 44  спа услуги, имено, обезбедување на 

услуги за третмани на лицето, косата, кожата 

и телото, услуги за маникир и педикир, услуги 

за масажа, услуги за депилација на тело и 

услуги на салони за убавина  

 

(111)  24359  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2016/218 (220)  29/02/2016 

(181)  01/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Perry Ellis International Group 

Holdings Limited 

Montague Sterling Center, 5th Floor, East 

Bay Street, Nassau, BS 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

FARAH CLASSIC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  торби од сите видови вклучени во 

оваа класа, вклучувјќи торби, рачни торби, 

женски чанти и паричници; патни торби; 
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торби за на рамо; акт чанти; кутии за 

козметика кои се продаваат празни; ранци; 

торбички за околу половина; багаж; спортски 

торби, кутии за кредитни картички, куфери, 

кожени кутиии за клучеви, кожа и имитација 

на кожа, чадори, чадори за сонце и бастуни  

кл. 25  облека, обувки, капи, делови и 

додатоци за горенаведените производи  

 

(111)  24358  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2016/219 (220)  29/02/2016 

(181)  01/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Perry Ellis International Group 

Holdings Limited 

Montague Sterling Center, 5th Floor, East 

Bay Street, Nassau, BS 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

FARAH VINTAGE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  торби од сите видови вклучени во 

оваа класа, вклучувјќи торби, рачни торби, 

женски чанти и паричници; патни торби; 

торби за на рамо; акт чанти; кутии за 

козметика кои се продаваат празни; ранци; 

торбички за околу половина; багаж; спортски 

торби, кутии за кредитни картички, куфери, 

кожени кутиии за клучеви, кожа и имитација 

на кожа, чадори, чадори за сонце и бастуни  

кл. 25  облека, обувки, капи, делови и 

додатоци за горенаведените производи  

 

(111)  24357  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2016/220 (220)  29/02/2016 

(181)  01/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Perry Ellis International Group 

Holdings Limited 

Montague Sterling Center, 5th Floor, East 

Bay Street, Nassau, BS 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  торби од сите видови вклучени во 

оваа класа, вклучувјќи торби, рачни торби, 

женски чанти и паричници; патни торби; 

торби за на рамо; акт чанти; кутии за 

козметика кои се продаваат празни; ранци; 

торбички за околу половина; багаж; спортски 

торби, кутии за кредитни картички, куфери, 

кожени кутиии за клучеви, кожа и имитација 

на кожа, чадори, чадори за сонце и бастуни  

кл. 25  облека, обувки, капи, делови и 

додатоци за горенаведените производи  

 

(111)  24356  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2016/221 (220)  29/02/2016 

(181)  01/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Perry Ellis International Group 

Holdings Limited 

Montague Sterling Center, 5th Floor, East 

Bay Street, Nassau, BS 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

FARAH 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  торби од сите видови вклучени во 

оваа класа, вклучувјќи торби, рачни торби, 

женски чанти и паричници; патни торби; 

торби за на рамо; акт чанти; кутии за 

козметика кои се продаваат празни; ранци; 

торбички за околу половина; багаж; спортски 
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торби, кутии за кредитни картички, куфери, 

кожени кутиии за клучеви, кожа и имитација 

на кожа, чадори, чадори за сонце и бастуни  

кл. 25  облека, обувки, капи, делови и 

додатоци за горенаведените производи  

 

(111)  24373  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2016/224 (220)  01/03/2016 

(181)  01/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фотиј Величков 

ул. 15ти Корпус бр. 38, Берово, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  слаткарски производи [локум]  

 

(111)  24308  (151)  10/03/2017 

(210)  TM  2016/240 (220)  07/03/2016 

(181)  07/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за транспорт и логистика 

БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул. 852 бр. 62, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, сина, темна и светла сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот, а особено услуги на 

посредување при царинење  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

 

(111)  24122  (151)  01/03/2017 

(210)  TM  2016/241 (220)  07/03/2016 

(181)  07/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Акционерско друштво за 

производство и промет на вино 

ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-

импорт АД Скопје 

ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(111)  24330  (151)  09/03/2017 

(210)  TM  2016/242 (220)  07/03/2016 

(181)  07/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  ДПУТ  ЗАМАН ДООЕЛ Скопје 

бул. Крсте Мисирков бр. 7 ламела Ц кат 8 

ДТЦ Мавровка, 1000, Скопје, MK 
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(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

изнајмување рекламен простор, објавување 

рекламни текстови, објавување јавни 

текстови, обработка на текстови, 

огласување/рекламирање, пропагандни 

дејности, претплата на весници (договарање 

на претплата на весници) 

распределба/дистрибуција/на примероци, 

рекламирање по пат на весници, он-лајн 

рекламирање преку компјутерска мрежа, 

услуги при продажба на големо и мало со 

печатени работи и весници  

кл. 38  изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа, емитување, 

повикување [средства за електронска 

комуникација], комуникација со мобилни 

телефони, комуникација со помошна 

компјутерски терминали, комуникација со 

помош на мрежи со оптички кабли, 

комуникација со телеграми, комуникација со 

телефон, пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери, услуги со еклектронски 

огласни табли, електронска поша, 

пренесување (пренесување по факс), 

информации од областа на 

телекомуникациите, испраќање пораки, 

агенции за информирање, обезбедување 

пристап до бази на податоци, обезбедување 

кориснички пристап на глобалната 

компјутерска мрежа [провајдери на услуги], 

изнајмување телефакс апарати, апарати за 

испраќање пораки (изнајмување апарати за 

испраќање пораки), изнајмување модеми  

кл. 41  објавување на весници и списанија, 

објавување текстови; книги; гласници; 

обезбедување електронски публикации, 

публикување електронски книги и списанија, 

обука, забава, забави (известување за 

забави), насочување (професионално 

насочување) водење симпозиуми, 

организирање и водење работилници (обука), 

подвижни библиотеки (услуги на подвижни 

библиотеки), преведувачки услуги  

 

(111)  24328  (151)  09/03/2017 

(210)  TM  2016/243 (220)  07/03/2016 

(181)  07/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  ДПУТ  ЗАМАН ДООЕЛ Скопје 

бул. Крсте Мисирков бр. 7 ламела Ц кат 8 

ДТЦ Мавровка, 1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

ZAMAN SHOP (во изглед) 

(591)  црна, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, списанија, објавување 

(публикации), книги и сите видови на 

печатени производи; печатени работи; 

книговезнички материјал; билтени, брошури, 

хартии и сите производи од хартија кои не се 

опфатени сио другите класи; машини за 

пишување и канцелариски прибор, материјал 

за обука и настава, фотографии  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

изнајмување рекламен простор, објавување 

рекламни текстови, објавување јавни 

текстови, обработка на текстови, 

огласување/рекламирање, пропагандни 

дејности, претплата на весници (договарање 
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на претплата на весници) 

распределба/дистрибуција/на примероци, 

рекламирање по пат на весници, он-лајн 

рекламирање преку компјутерска мрежа, 

услуги при продажба на големо и мало со 

печатени работи и весници  

кл. 41  објавување на весници и списанија, 

објавување текстови; книги; гласници; 

обезбедување електронски публикации, 

публикување електронски книги и списанија, 

обука, забава, забави (известување за 

забави), насочување (професионално 

насочување) водење симпозиуми, 

организирање и водење работилници (обука), 

подвижни библиотеки (услуги на подвижни 

библиотеки), преведувачки услуги  

 

(111)  24329  (151)  09/03/2017 

(210)  TM  2016/244 (220)  07/03/2016 

(181)  07/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  ДПУТ  ЗАМАН ДООЕЛ Скопје 

бул. Крсте Мисирков бр. 7 ламела Ц кат 8 

ДТЦ Мавровка, 1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, списанија, објавување 

(публикации), книги и сите видови на 

печатени производи; печатени работи; 

книговезнички материјал; билтени, брошури, 

хартии и сите производи од хартија кои не се 

опфатени сио другите класи; машини за 

пишување и канцелариски прибор, материјал 

за обука и настава, фотографии  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

изнајмување рекламен простор, објавување 

рекламни текстови, објавување јавни 

текстови, обработка на текстови, 

огласување/рекламирање, пропагандни 

дејности, претплата на весници (договарање 

на претплата на весници) 

распределба/дистрибуција/на примероци, 

рекламирање по пат на весници, он-лајн 

рекламирање преку компјутерска мрежа, 

услуги при продажба на големо и мало со 

печатени работи и весници  

кл. 41  објавување на весници и списанија, 

објавување текстови; книги; гласници; 

обезбедување електронски публикации, 

публикување електронски книги и списанија, 

обука, забава, забави (известување за 

забави), насочување (професионално 

насочување) водење симпозиуми, 

организирање и водење работилници (обука), 

подвижни библиотеки (услуги на подвижни 

библиотеки), преведувачки услуги  

 

(111)  24439  (151)  28/03/2017 

(210)  TM  2016/246 (220)  08/03/2016 

(181)  08/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Pettigo Comercio Internacional, Lda 

Rua das Hortas, 1, Edificio do Carmo 5 

Funchal, P-9050-024 Madeira, PT 

(740)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(540)  

 

ЛАЈКАМОБАЈЛ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски хардвер и фирмвер за 

употреба во телекомуникации; 

телекомуникациски и телефонски апарати и 

инструменти; радио телефони; мобилни и 

фиксни телефони; кодирани картички; токени 

за електронско активирање, електронски и 

телекомуникациски апарати и инструменти  

кл. 16  намагнетни кодирани картички, како, 
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припејд телефонски картички и кредитни 

картички; ваучери за принтери  

кл. 38  телекомуникациски услуги; 

обезбедување на телекомуникациски услуги, 

имено, обезбедување на домашни и странски 

телефонски услуги; целуларни телефонски 

услуги; услуги од радио и телевизиски пренос  

 

(111)  24438  (151)  13/03/2017 

(210)  TM  2016/247 (220)  08/03/2016 

(181)  08/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Pettigo Comercio Internacional, Lda 

Rua das Hortas, 1, Edificio do Carmo 5 

Funchal, P-9050-024 Madeira, PT 

(740)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(540)  

 

ЛАЈКАМОБИЛЕ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски хардвер и фирмвер за 

употреба во телекомуникации; 

телекомуникациски и телефонски апарати и 

инструменти; радио телефони; мобилни и 

фиксни телефони; кодирани картички; токени 

за електронско активирање, електронски и 

телекомуникациски апарати и инструменти  

кл. 16  намагнетни кодирани картички, како, 

припејд телефонски картички и кредитни 

картички; ваучери за принтери  

кл. 38  телекомуникациски услуги; 

обезбедување на телекомуникациски услуги, 

имено, обезбедување на домашни и странски 

телефонски услуги; целуларни телефонски 

услуги; услуги од радио и телевизиски пренос  

 

(111)  23986  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/248 (220)  08/03/2016 

(181)  08/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Monster Energy Company, a Delaware 

corporation 

1 Monster way Corona, California 92879, US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

MONSTER JUICED 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалаци; пиво  

 

(111)  24121  (151)  01/03/2017 

(210)  TM  2016/249 (220)  07/03/2016 

(181)  07/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, кафена, жолта, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  влажни марамчиња за кожни површини  

 

(111)  24120  (151)  01/03/2017 

(210)  TM  2016/250 (220)  07/03/2016 

(181)  07/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  
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(591)  бела, кафена, жолта, портокалова, 

црвена, розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  влажни марамчиња за дрвени 

површини  

 

(111)  24119  (151)  01/03/2017 

(210)  TM  2016/251 (220)  09/03/2016 

(181)  09/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сина, розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  бебешки стапчиња за уши  

 

(111)  23988  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/252 (220)  09/03/2016 

(181)  09/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 

Schwarzwadallee 215, 4058 Basel, CH 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

MIRAVIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии што се користат во 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; препарати за третман на 

семиња; ѓубрива  

кл. 5  препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди, инсектициди  

 

(111)  23997  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/253 (220)  10/03/2016 

(181)  10/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  VIANEX SA, ANONYME COMMERCIAL 

- INDUSTRIALTOURIST-HOTEL & MARITIME 

SOCIETE ANONYME 

Tatoiou Str., Nea Erythea 14671, GR 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

LATANDROPS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  23996  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/254 (220)  10/03/2016 

(181)  10/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  VIANEX SA, ANONYME COMMERCIAL 

- INDUSTRIALTOURIST-HOTEL & MARITIME 

SOCIETE ANONYME 

Tatoiou Str., Nea Erythea 14671, GR 
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(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

LATANCOM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  23995  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/255 (220)  10/03/2016 

(181)  10/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  VIANEX SA, ANONYME COMMERCIAL 

- INDUSTRIALTOURIST-HOTEL & MARITIME 

SOCIETE ANONYME 

Tatoiou Str., Nea Erythea 14671, GR 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

DEXATON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  23991  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/256 (220)  10/03/2016 

(181)  10/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  VIANEX SA, ANONYME COMMERCIAL 

- INDUSTRIALTOURIST-HOTEL & MARITIME 

SOCIETE ANONYME 

Tatoiou Str., Nea Erythea 14671, GR 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

VIDAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  24437  (151)  28/03/2017 

(210)  TM  2016/258 (220)  10/03/2016 

(181)  10/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Народна банка на Република 

Македонија 

бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 1, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  
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(591)  жолто-златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи; монетарни 

работи; работи поврзани со недвижен имот; 

банкарство, финансиски услуги, централни 

банкарски одделенија за срамнување на 

клириншки сметки  

 

(111)  24436  (151)  28/03/2017 

(210)  TM  2016/260 (220)  11/03/2016 

(181)  11/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Народна банка на Република 

Македонија 

бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 1, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолто-златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи; монетарни 

работи; работи поврзани со недвижен имот; 

банкарство, финансиски услуги, централни 

банкарски одделенија за срамнување на 

клириншки сметки  

 

(111)  24118  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/264 (220)  11/03/2016 

(181)  11/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  ЕЛЕКТРОЛУКС ПАЛЕНЗО ТЕОДОР 

ул. Браќа Мингови бр. 18 П. Фах 52, 7000, 

Битола, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи 

за калење и заварување; хемиски материи за 

конзервирање прехранбени производи; 

материи за штавење; лепливи материи што 

се користат во индустријата  

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени возила); 

машински елементи за спојување и пренос 

(освен за копнени возила); земјоделски 

направи (кои не се рачни); инкубатори за 

јајца  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во другите класи); 

печатарски букви; клишиња  
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кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици за 

стружење; сурово или полуобработено 

стакло (освен стакло што се користи во 

градежништвото); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не се 

вклучени во другите класи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

 

(111)  24327  (151)  09/03/2017 

(210)  TM  2016/265 (220)  14/03/2016 

(181)  14/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Езимит Вино 

ул. Брегалничка 64А, 2000, Штип, MK 

(540)  

 

(591)  бела и бордо 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со вино  

 

(111)  24434  (151)  28/03/2017 

(210)  TM  2016/266 (220)  14/03/2016 

(181)  14/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  МЏ РОБИН ДОО 

ул. Здуње, бр. Индустриска Зона, Падиште 

, Гостивар, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

темно црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); муридии; мраз; производи врз база 

ма житарици, пченка, брашно од пченка, 

брашно од компири за исхрана, чипс 

(производи од житарици), флипс  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; свежо овошје и 

зеленчук; семиња  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи, малопродажба, претставување на 

производи, продажба на големо и мало, увоз-

извоз  

 

(111)  24435  (151)  28/03/2017 

(210)  TM  2016/267 (220)  14/03/2016 

(181)  14/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  МЏ РОБИН ДОО 

ул. Здуње, бр. Индустриска Зона, Падиште 

, Гостивар, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

МЏ РОБИН 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); муридии; мраз; производи врз база 

ма житарици, пченка, брашно од пченка, 

брашно од компири за исхрана, чипс 

(производи од житарици), флипс  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; свежо овошје и 

зеленчук; семиња  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи, малопродажба, претставување на 

производи, продажба на големо и мало, увоз-

извоз  

 

(111)  24117  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/270 (220)  14/03/2016 

(181)  14/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

WALZERA plus 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  24116  (151)  01/03/2017 

(210)  TM  2016/279 (220)  15/03/2016 

(181)  15/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

Lunerba 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хербален лек  

 

(111)  24115  (151)  01/03/2017 

(210)  TM  2016/280 (220)  15/03/2016 

(181)  15/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

Lunerba plus 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хербален лек  

 

(111)  24028  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/281 (220)  16/03/2016 

(181)  16/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Basf Corporation 

100 Park Avenue, Florham Park, US 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

VELIFER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и шумарство, 

посебно препарати за одгледување на 

растенија; хемиски и/или биолошки 

препарати значајни за постапка за важноста 

кај растенијата, препарати за регулирање на 

раст на растенија, хемиски препарати за нега 
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на семиња, сурфактамти, природни или 

вештачки хемикалии како сексуални замки 

или агенти за забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување и борба 

против бактерии; инсектициди, фунгициди, 

хербициди, пестициди  

 

(111)  24114  (151)  01/03/2017 

(210)  TM  2016/283 (220)  16/03/2016 

(181)  16/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 

1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

Desefin 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  24540  (151)  10/04/2017 

(210)  TM  2016/288 (220)  18/03/2016 

(181)  18/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за трговија и услуги ЕЛ 

ИМПЕКС ФАРМ ДОО Скопје 

ул. Огњан Прица бе. 1/3-27, Скопје, MK 

(740)  МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ 

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

 

(591)  сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи, автомати (изнамување автомати), 

трговија на големо со лекови (веледрогерија)  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; услуги на хигиена и разубавување на 

луѓе или животни; земјоделски, градинарски и 

шумски услуги  

 

(111)  24326  (151)  09/03/2017 

(210)  TM  2016/290 (220)  18/03/2016 

(181)  18/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  NIKE INNOVATE C.V. Nationality: A 

Dutch limited partnership (commanditaire 

vennootschap) organized and existing under 

the laws of the Netherlands 

One Bowerman Drive, Beavertoon, Oregon, 

97005-6453, US 

(740)  МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

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

(540)  

 

NIKE AIR VAPORMAX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки; покривки за глава; шапки, 

капи, штитници, траки за глава, траки, траки 

знојници; облека, имено, панталони, 

панталони, кошули, маици, пуловери, 

дресови, пот маици, пот панталони, долна 

облека, спортски градници, фустани, 

здолништа, џемпери, јакни, палта, чорапи, 

ракавици, каиши, чорапи, елеци, капи, 

шалови, спортски ракавите, облека за 

спортски употреба, имено поместена лактот 

компресија ракави  

 

(111)  24027  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/298 (220)  18/03/2016 

(181)  18/03/2026 

(450) 30/04/2017 
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(732)  Трговско друштво за производство, 

трговија, угостителство и услуги АНЖИ 

ДООЕЛ увоз-извоз Тетово 

ул. Тодор Циповски - Мерџан бр. 19, 

Тетово, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  портокалова, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не 

се опфатени со другите класи, постелнини, 

покривки за кревети и маси, чаршафи и 

постелнина за домаќинство  

кл. 25  облека, обувки и капи, бебешка и 

детска облека, бебешки комплети [облека], 

бебешки гаѓички-пелени, елечиња, тренерки, 

фустани, детски џемпери, блузи хеланки  

кл. 35  рекламирање, водење на работење; 

управување со работата, групирање во 

корист на други, овозможувајќи 

потрошувачите соодветно да ги гледаат и 

купуваат овие стоки; услуги при увоз-извоз и 

продажба на големо и мало со: текстил и 

текстилни производи кои не се опфатени со 

другите класи, постелнини, покривки за 

кревети и маси, чаршафи и постелнина за 

домаќинство, облека, обувки и капи, бебешка 

и детска облека, бебешки комплети [облека], 

бебешки гаѓички-пелени, елечиња, тренерки, 

фустани, детски џемпери, блузи хеланки  

 

(111)  24113  (151)  01/03/2017 

(210)  TM  2016/300 (220)  21/03/2016 

(181)  21/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  „Искра Перлес“ ДООЕЛ  

Бул. Туристичка 32 а/7, 6000, Охрид, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црна, бисерно бела  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  накит, бисери, украси, сувенири  

кл. 30  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; услуги при увоз-

извоз и трговија на големо и мало со: накит, 

бисери, украси, сувенири  

 

(111)  24541  (151)  10/04/2017 

(210)  TM  2016/301 (220)  22/03/2016 

(181)  22/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  ДМИ ПХД СИСТЕМ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

Наум Наумовски Борче 76, Приземје, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  плава темна и посветла, наранџаста, 

сива и потемна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со производи за заштита од нејонизирачки 

електромагнетни зрачења, производи кои 

емитираат енергија; и услуги при продажба 

на мало и големо со додатоци во исхарната  

 

(111)  24112  (151)  01/03/2017 

(210)  TM  2016/302 (220)  22/03/2016 

(181)  22/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  SELIM GULEC 
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OPTIMAL CENTER shpk, ish Uzina 12, 

Bradashesh, Elbasan, AL 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, портокалова и светло сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати и лосиони за чистење, памук 

за козметичка употреба, влажни шамивчиња 

за хигиенска намена и чистење  

 

(111)  24325  (151)  09/03/2017 

(210)  TM  2016/309 (220)  24/03/2016 

(181)  24/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  ДЕНМАК доо 

ул. Дебарца 74/1-1, Скопје, MK 

(740)  Златко Миличински 

ул. Хаванска бр. 4/2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци  

 

(111)  24026  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/310 (220)  24/03/2016 

(181)  24/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Стојков Душко 

Колешино 76, Општина Ново Село, 2400, 

Струмица, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

SNIKIRIKI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жито, торти и 

колачи, слатки, суви колачи, баклава, 

тулумби, алва, бадем, кондиторски 

производи; бисквити, брашно за храна, 

ванила (арома), желеа (овошни желеа) 

(изработени кондиторски производи), 

крекери, кристализиран шеќер за храна, 

марципан, производи од мелено брашно; 

ориз (колачи од ориз) палачинки, чоколадо, 

какао, ролни, пролетни ролни, готови 

кондиторски производи, слатки од кикиритки, 

бонбони; слатки бадеми, тесто за колачиња, 

торти, фондан, шербет, шеќер  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

 

(111)  24443  (151)  28/03/2017 

(210)  TM  2016/313 (220)  24/03/2016 

(181)  24/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  ШЕРИ ГРУП ДООЕЛ увоз извоз 

Куманово 

ул. Иво Лола Рибар бр. 13, 1300, Куманово, 

MK 

(540)  

 

(591)  темно црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитации на кожа; животински 

кожи; крзно; чадори; чадори за сонце и 

стапови одење; камшици; узди и седла; 

бастуни; куфери; кофчези; патни торби; 

актовки, кожни ремени, багаж; футроли; 
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патни торби за облека и ранци; торби; торби 

за преку раме; чанти; рачни чанти; дамски 

чанти; училишни чанти; плик чанти; торби кои 

се носат околу рачен зглоб; вечерни торби; 

платнени торби; козметички торби (кои се 

продаваат празни); спортски торби; торби за 

плажа; кутии од кожа; мали кожни артикли; 

паричници; новчаници; чанти за монети; 

футроли и држачи за кредитни картички; 

футроли за носење; футроли за визит карти; 

актовки и торби за документи; држачи за 

документи и футроли; футроли за клучеви; 

футроли за пасоши; футроли (држачи) за 

чекови; организатори за патувања; држачи за 

вратоврски; токени; привезоци за клучеви; 

облека и додатоци за миленичиња; каишки за 

миленичиња; околувратници за миленичиња; 

кожни омоти за пакување; марами за носење 

на новороденчиња; кутии за носење на вино; 

кутии; маски и футроли за носење на 

електрични стоки, компјутери, компјутерски 

таблети, мобилни телефони, преносни 

медија плеери и лични дигитални асистенти; 

делови и опрема за сите гореспоменатите 

стоки  

кл. 25  облека; престилки; костими за капење; 

облека за плажа; бањарки;блејзери; блузи; 

долен веш; бодиња;боксерки; градници; 

корсети; женски поткошули; пелерини; кожна 

облека; облека од имитација на кожа; капути; 

веќе изработени специјални чорапи кои 

се.носат како долги чорапи (хулахопки) или 

кратки чорапи и чорапи; фустани; домашни 

фустани; маици кои се врзуваат околу врат; 

прекривала за нозе; јакни (облека); фустани 

со прерамки; доколенки чорапи; долна 

облека; фармерки; хеланки; гамаши; облека 

за спиење; ноќници; кошули за спиење; 

облека за надвор; работни одела 

(комбинезони); пижами; гаќи; панталони; 

хулахопки; пончо огртачи; џемпери без 

ракави; мантили за дожд; кошули; кошули и 

маици со долги и кратки ракави; уметци за 

кошули; шорцеви; здолништа; облека за 

скијање и сноуборд облека; јакни за скијање; 

панталони за скијање; скафандери; 

поставени панталони за скијање; панталони 

за одела; кошули без ракави; панталони за 

сноуборд; поставени панталони за сноуборд; 

јакни за сноуборд; спортски палта; спортски 

кошули; долги женски чорапи; костуми; 

џемпери; пуловери; долни тренерки; 

дуксерки; костими за капење; чорапи 

надколеници; блузи за вежбање; долни 

делови на облека; маици; смокинзи; долна 

гардероба; водоотпорна облека; поткошули; 

елеци; тренерки за загревање; додатоци за 

облека; ремени; пеперутки врски; 

нараменици; кравати; покривала за уши; 

ракавици; ракавици со еден прст; марами за 

околу врат; шалови (одевни предмети кои се 

носат околу врат); појаси (за носење); 

марами; капи за туширање; кратки чорапи; 

подвезици; вратоврски; едноделни маици; 

манжетни за облека; обувки; чижми до глужд; 

спортски чевли; обувки за плажа; кратки 

чизми; чизми; чизми за мотоциклисти; обувки 

(горни делови на обувки); чизми за качување 

(планинарски чизми); еспадрили; рамни 

обувки (балетанки); јапанки; обувки за 

фудбал; високи патики; получизми; чевли на 

штикла; чевли за одење; влошки за чизми; 

кожени чизми; обувки со платформи; чевли 

на штикла со платформа;гумени чизми за 

дожд; чизми за јавање; сандали; чевли; 

скијачки чизми ; папучи за носење по дома; 

чизми за снег и чизми за сноуборд; спортски 

и гимнастички чевли; држачи за копачки; 

обувки за фудбал; сандали со каишки; обувки 

за тенис; чевли за одење; водоотпорни 

чизми; водоотпорни кожни чизми; чизми кои 

одбиваат вода; кожни чизми кои одбиваат 

вода; обувки од плута, сандали од плута; 

пораби за чизми; чизми на платформа; 

зимски чизми; работни чизми; покривала за 

глава; шамии; капчиња за бејзбол; беретки; 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    653 | С т р а н а  

 

30 Април 2017 Гласник Бр. 2/2017  

капи; Тебога шешири; шешири; траки за 

глава; качулки (облека) и покривала за глава 

со балдахин за заштита од сонце; турбани; 

визири (штитници)  

кл. 35  рекламирање и рекламни услуги; 

организација на конвенции и изложби за 

бизнис и комерцијални цели; услуги на 

продажба; услуги на продажба на мало; 

услуги на нарачување по маил; 

малопродажни услуги во стоковни куќи; 

услуги на продажба преку интернет или преку 

мобилен телефон; стимулативни наградни 

програми за корисниците на кредитни 

картички; работа на програма лојалност на 

кпиенти; лични шопинг услуги; модни 

консултации; модна ревија изложби за 

комерцијални цели; организација на модни 

ревии за комерцијални цели; издавање на 

сертификати за подароци и подарок картички 

кои може да се искористат за стоки и/или 

услуги  

 

(111)  24442  (151)  28/03/2017 

(210)  TM  2016/314 (220)  24/03/2016 

(181)  24/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  АД ЈАКА 80 Радовиш 

ул. Првомајска 75А , 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

OLIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во медицината и 

ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и животните; фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби, забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  24441  (151)  28/03/2017 

(210)  TM  2016/315 (220)  24/03/2016 

(181)  24/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  АД ЈАКА 80 Радовиш 

ул. Првомајска 75А , 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ORIL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во медицината и 

ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и животните; фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби, забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  24440  (151)  28/03/2017 

(210)  TM  2016/316 (220)  24/03/2016 

(181)  24/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  АД ЈАКА 80 Радовиш 

ул. Првомајска 75А , 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

CAVINTON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 
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медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во медицината и 

ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и животните; фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби, забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  24320  (151)  09/03/2017 

(210)  TM  2016/318 (220)  24/03/2016 

(181)  24/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. 

Djordja Stanojevica 14, 11000, Belgrade, RS 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  чипс (од компир)  

 

(111)  24024  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/319 (220)  24/03/2016 

(181)  24/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Monsanto Technology LLC 

800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 

Missouri 63167, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

Roundup Star 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за употреба во 

агрокултурата и хортикултурата  

кл. 5  препарати за убивање  плевел и 

уништување штетници  

 

(111)  23998  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/320 (220)  25/03/2016 

(181)  25/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

NX300 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивните структурни 

делови  

 

(111)  24542  (151)  10/04/2017 

(210)  TM  2016/321 (220)  25/03/2016 

(181)  25/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  СЕЕ ЛИНК ДОО Скопје 

“Орце Николов“ 75, Скопје, MK 

(540)  

 

SEELinX EWI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи  

 

(111)  24331  (151)  09/03/2017 

(210)  TM  2016/325 (220)  25/03/2016 
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(181)  25/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за угостителство, туризам и 

услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје 

ул. 1732 бр. 4-3, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црна, зелена, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 43  подготвување храна и пијалоци, 

кафеани, ресторани за брзо и постојано 

послужување /шанк-барови/, ресторани за 

самопослужување  

 

(111)  24333  (151)  09/03/2017 

(210)  TM  2016/327 (220)  25/03/2016 

(181)  25/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за угостителство, туризам и 

услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје 

ул. 1732 бр. 4-3, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  подготвување храна и пијалоци, 

кафеани, ресторани за брзо и постојано 

послужување /шанк-барови/, ресторани за 

самопослужување  

 

(111)  24332  (151)  09/03/2017 

(210)  TM  2016/328 (220)  25/03/2016 

(181)  25/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за угостителство, туризам и 

услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје 

ул. 1732 бр. 4-3, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

BRICK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  подготвување храна и пијалоци, 

кафеани, ресторани за брзо и постојано 

послужување /шанк-барови/, ресторани за 

самопослужување  

 

(111)  24111  (151)  01/03/2017 

(210)  TM  2016/330 (220)  25/03/2016 

(181)  25/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Прилепска пиварница А.Д. Прилеп 

ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, MK 

(540)  

 

 

(591)  златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 
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овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(111)  24005  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/331 (220)  28/03/2016 

(181)  28/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за трговија и туризам 

ТУРИСТ ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА увоз-

извоз ДООЕЛ Битола 

ул. Крали Марко бр. 16, 7000, Битола, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; организирање 

патувања; организирање крстарења; 

придружување патници; превезување 

патници; резервации за превоз; резервации 

за патувања; разгледувања на културни 

знаменитости и обиколки (туризам); 

информирање за превоз, изнајмување возила  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности; насочување 

(професионално насочување), конгреси, 

академии, организирање и водење 

колоквиуми; организирање и водење 

концерти; семинари (организирање и водење 

семинари); услуги на клубови (забава и  

образование); организирање шоу програми; 

организирање спортски натпревари; паркови 

(забавни паркови); фотографски репортажи; 

продавање  билети (забава)  

кл. 43  резервирање за сместувања; 

резервирање пансиони; резервирање хотели  

 

(111)  24110  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/333 (220)  29/03/2016 

(181)  29/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12,, 1000 , 

Скопје, Скопје, MK 

(540)  

 

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

зелена, плава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  универзално средство за чистење, 

абразив  

 

(111)  24317  (151)  09/03/2017 

(210)  TM  2016/334 (220)  29/03/2016 

(181)  29/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

ZEPATIER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  24316  (151)  09/03/2017 

(210)  TM  2016/335 (220)  29/03/2016 

(181)  29/03/2026 
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(450) 30/04/2017 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

ZEGRALYR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  24334  (151)  09/03/2017 

(210)  TM  2016/336 (220)  29/03/2016 

(181)  29/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Orbcomm LLC 

395 West Passaic St., Rochelle Park, NJ 

07662, US 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

ORBCOMM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  услуги на обезбедување комуникации 

помеѓу корисници на терминали со систем на 

примена на сателити, целуларни и дуал-мод 

поврзување  

 

(111)  24009  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/337 (220)  30/03/2016 

(181)  30/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  светло зелена, темно зелена, црна, 

бела, црвена, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  24010  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/338 (220)  30/03/2016 

(181)  30/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  светло црвена, темно црвена, црна, 

бела, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  24013  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/339 (220)  30/03/2016 

(181)  30/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 
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(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  светло црвена, темно црвена, црна, 

бела, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  24007  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/340 (220)  30/03/2016 

(181)  30/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  светло црвена, темно црвена, црна, 

бела, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  24023  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/341 (220)  30/03/2016 

(181)  30/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  24014  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/342 (220)  30/03/2016 

(181)  30/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  24018  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/343 (220)  30/03/2016 

(181)  30/03/2026 
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(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  24017  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/344 (220)  30/03/2016 

(181)  30/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  зелена, црвена, жолта, златна, 

сребрена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  24015  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/345 (220)  30/03/2016 

(181)  30/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  зелена, црена, жолта, златна, 

сребрена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  24020  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/346 (220)  30/03/2016 

(181)  30/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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(591)  светло црвена, темно црвена, бела, 

црна, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  24021  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/347 (220)  30/03/2016 

(181)  30/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  светло зелена, темно зелена, црна, 

бела, црвена, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  24109  (151)  01/03/2017 

(210)  TM  2016/348 (220)  30/03/2016 

(181)  30/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  John Player & Sons Limited 

21 Beckett Way, Park West Nangor Road 

Dublin 12, IE 

(740)  ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат 

бул. Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. 

Ц 1/10, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; замени за тутун, кои не 

се користат во медицински или куративни 

цели; цигари; цигарилоси; пури; рачни 

машинки за правење на цигари; туби за 

цигари; филтери за цигари; хартија за цигари; 

електронски цигари; течности за електронски 

цигари; кибрити и артикли за пушачите  

 

(111)  24108  (151)  01/03/2017 

(210)  TM  2016/349 (220)  30/03/2016 

(181)  30/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска 

ул. Мирче Ацев бр. 2, кат 3, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 
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наставата, забава, спортски и културни 

активности  

кл. 45  правни услуги , безбедносни услуги за 

заштиа на имот и лица, лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(111)  24107  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/350 (220)  30/03/2016 

(181)  30/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска 

ул. Мирче Ацев бр. 2, кат 3, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

кл. 45  правни услуги , безбедносни услуги за 

заштиа на имот и лица, лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(111)  24335  (151)  08/03/2017 

(210)  TM  2016/351 (220)  29/03/2016 

(181)  29/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство на 

акумулатори ТАБ МАК ДОО Пробиштип  

ул. Македонски револуционери бр. 50, 

Пробиштип, MK 

(740)  Зафировска Блажена ТАБ МАК ДОО 

Пробиштип 

ул. Македонски револуционери бр. 50, 

Пробиштип 

(540)  

 

(591)  бела и црна, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  акумулатори  

 

(111)  24106  (151)  28/02/2017 

(210)  TM  2016/352 (220)  31/03/2016 

(181)  31/03/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА 

„СКОПЈЕ“ СКОПЈЕ 

ул. „Пролетерска“ бб , Скопје, MK 

(540)  

 

 

(591)  жолта, розева и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  здравствена заштита  

 

(111)  24003  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/359 (220)  04/04/2016 

(181)  04/04/2026 

(450) 30/04/2017 
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(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

BUPROBOL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  24001  (151)  24/02/2017 

(210)  TM  2016/360 (220)  04/04/2016 

(181)  04/04/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

DOLISTA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лек кој се користи во терапија за 

заболувања на простата  

 

(111)  24544  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2016/469 (220)  06/05/2016 

(181)  06/05/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Николоски Никола 

ул. Пирин Планина 22 а, Охрид, MK 

(540)  

 

(591)  сина и златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на поединци  

 

(111)  24545  (151)  05/04/2017 

(210)  TM  2016/470 (220)  06/05/2016 

(181)  06/05/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Николоски Никола 

ул. Пирин Планина 22 а, Охрид, MK 

(540)  

 

(591)  сина и златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и социјални 
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услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на поединци  

 

(111)  24380  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2016/517 (220)  17/05/2016 

(181)  17/05/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за компјутерско 

програмирање КЛИКОН ТЕХНОЛОГИИ ДОО 

Кавадарци 

ул. Булевар Македонија бр. 13-8, 

Кавадарци, MK 

(740)  Ристе Самарџиев 

ул. Булевар Македонија бр. 13-8, Кавадарци 

(540)  

 

(591)  црна, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  уреди за складирање на податоци, 

имено, тврди дискови, дискови во цврста 

состојба, дигитални дискови, тврди дискови 

со меморија во цврста состојба; празни 

дигитални медиуми за складирање и 

хибридни дискови; електронски уреди за 

складирање на податоци, имено, дискови за 

мрежно складирање, компјутерски хардвер за 

прикачување, складирање, повраток, 

превземање, пренос и доставување на 

дигитална содржина; компјутерски хардвер и 

софтвер за обработка на складирањето на 

податоци употребувајќи постојана меморија 

во цврста состојба, имено, тврди дискови 

комбинирани со меморија во цврста состојба; 

уреди за складирање во цврста состојба, 

имено, постојан медиум за складирање што 

вклучува интегрирани кола; компјутерски 

хардвер и софтвер за имплементирање 

центар на податоци за масивно складирање 

на компјутерски датотеки, за складирање 

енкриптирани резервни копии од 

компјутерски датотеки складирани на друго 

место; компјутерски уреди за складирање, 

имено, компјутерски мемориски хардвер и 

тврди дискови за компјутери; компјутерски 

уреди за складирање, имено, конфигурирачки 

системи за складирање на податоци што се 

состојат од непотребни или потребни низи за 

дискови; компјутерски системи за правење 

резервни копии и складирање со 

повеќекратни отстранувачки непотребни или 

потребни низи за дискови; компјутерски 

системи за правење резервни копии на база 

на непотребни или потребни низи за дискови; 

компјутерски системи за правење резервни 

копии на база на отстранувачки тврд диск; 

надворешни уреди за складирање од областа 

на надворешни компјутерски тврди дискови 

што безжично комуницираат со рачни 

компјутери, таблет компјутери, ноутбук 

компјутери, лаптоп компјутери, мобилни 

електронски уреди, мобилни телефони, 

паметни телефони, МРЗ уреди; компјутерски 

хардвер и софтвер за безжично доставување 

на содржини; безжични уреди за складирање 

на податоци, имено, тврди дискови; безжични 

компјутерски периферии; компјутерски 

софтвер за употреба во сихронизација, 

правење резервни копии, пуштање и 

енкрипција и декрипција на дигитални 

датотеки, вклучувајќи аудио, видео, 

текстуални, бинарни, фотографски, графички 

и мултимедијални датотеки; компјутерски 

фирмвер за складирање на податоци, 

повраток на податоци, пристап до податоци, 

правење резервна копија на податоци, 

размножување на податоци, достапност на 

податоци, надоместување на податоци, 
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превод на податоци и конверзија на 

податоци; софтвер за организирање и 

управување со податоци во дистрибуирани 

компјутерски системи за складирањe софтвeр 

за енкрипција на податоци, софтвер за 

правење резервни копии на кнкриптирани 

податочни датотеки, софтвер за пристап и 

надоместување на податочни датотеки, 

софтвер за превземање компјутерски 

датотеки преку мрежа, софтвер за 

прикачување компјутерски датотеки преку 

мрежа, софтвер за управување со датотеки, 

софтвер за дозволување компјутерски 

датотеки да бидат споделени од други, 

софтвер за креирање и одржување 

навиртуелен сервер за датотеки 

дистрибуирани преку мрежа, софтвер за 

креирање и одржување на дистрибутивен 

систем за датотеки; софтвер за складирање, 

пристапување и управување со податоци и 

мултимедијални содржини на компјутерска 

мрежа; компјутерски софтвер за 

сихронизирање на локални компјутерски 

датотеки, папки, податоци и информации со 

платформа за складирање на облак; 

компјутерски софтвер за складирање на 

податоци за употреба со и инкорпориран во 

компјутерски уреди за складирање; софтвер 

за управување со складирање на податоци; 

компјутерски софтвер за складирање на 

информации, имено, софтвер за обработка и 

складирање на податоци што вклучува уреди 

за складирање во цврста состојба; софтвер 

за обработка и складирање на податоци 

употребувајќи низи за дискови; компјутерски 

софтвер за употреба во снимање, 

дуплицирање и враќање на оригиналното 

фабричко ниво на тврдиот диск, за употреба 

во зачувување и враќање на софтверски 

програми и информации во компјутер, за 

употреба во извршување дијагностика на 

тврди дискови, за употреба во врска со 

компјутерски тврди дискови заради 

складирање, правење резервни копии и 

повраток на информации, за употреба во 

врска со складирање на податоци, 

управување со податоци и интерконекција, и 

управување и работа на уреди за 

складирање на податоци, за употреба во 

правење резервни копии на податоци од 

компјутерски тврди дискови, правење 

резервни копии на компјутерски мрежи, 

повраток на податоци; софтвер за да дозволи 

некористениот простор на дискот на 

корисничкиот компјутер да учествува во 

формирањето на дел од голема координатна 

мрежа за дистрибуирано складирање на 

податоци, софтвер за оптимизирање при 

насочување преку голема дистрибутивна 

координатна компјутерска мрежа; софтвер за 

онлајн купување на простор за складирање 

за компјутерски податоци; софтвер за 

обезбедување стриминг на видео преку 

мрежа; софтвер за обезбедување интерфејс 

за програмирање на апликации што 

дозволува трети лица да креираат 

апликации; софтвер за обезбедување и 

управување на социјални мрежи; 

компјутерски софтвер дизајниран да 

екнодира и декодира податоци; софтвер за 

објавување податоци и дозволување пристап 

до податоци; софтвер за учество во 

децентрализиран систем за складирање; 

софтвер за пребарување на податоци; 

компјутерски приклучни станици за 

складирање, имено, адаптер што овозможува 

податоците содржани на преносни дискови 

или USB уреди за складирање што се 

поврзани со адаптерот да се споделат или 

пристапат; приклучни кабли; приклучни 

станици за дискови и електронски приклучни 

станици; додатоци за уреди за складирање 

на податоци, имено, електрични конектори, 

жици, кабли, адаптери; компјутерски 

приклучни кабли и адаптери; приклучни 

станици за уреди за складирање на 
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податоци; интерфејси за компјутери; 

мултимедиумски интерфејс за висока 

дефиниција (HDMI) кабли; интерфејс за 

периферни компоненти (PCI) хардвер; 

конектори и адаптери за употреба со 

преносливи електонски уреди; компјутерски 

периферни уреди; USB тврди дискови; USB 

кабли; монтажни рамки за компјутерски 

хардвер; електрични напојувања; напојувања 

за уреди за складирање на податоци; 

футроли за преносни тврди дискови; единици 

за ладење за компјутерски хардвер; единици 

за ладење за уреди за складирање на 

податоци; USB хардвер; празни USB 

мемории; USB компјутерски сигурносен клуч  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи, онлајн бизнис вмрежување, 

рекламирање, маркетинг и промотивни 

услуги за трговските друштва, услуги на 

регистрација, препис, составување, 

собирање или систематизација на пишани 

комуникации и регистрации, како и собирање 

математички или статистички податоци, 

деловни консултантски услуги во областа на 

информатичката технологија; консултантски 

услуги за деловен менаџмент; услуги на 

стратегиско планирање за областа на 

информатичка технологија; услуги на онлајн, 

услуги на раководење со бази на податоци; 

услуги во деловниот процес што се 

обезбедуваат однадвор во областа на 

информатичката технологија; услуги на 

раководење на односите со клиентите; услуги 

на електронска трговија, имено, 

обезбедување информации за производи и 

услуги преку телекомуникациски мрежи за 

рекламирање и продажба; услуги на 

таксономија, имено, класификација и 

организација на податоци за раководење со 

записи/евиденција; обезбедување вебсајт со 

онлајн место за продажба за продавачи и 

купувачи на компјутерски стоки и услуги 

организирање на изложби, конференции, 

семинари и настани за вмрежување за 

деловни цели  

кл. 38  телекомуникациски услуги имено, 

електронски пренос на податоци, пораки и 

информации помеѓу компјутери, мобилни и 

рачни уреди и жичени и безжични уреди за 

комуникација; овозможување на корисниците 

да пренесуваат пораки, коментари, 

мултимедијални содржини, слики, текст, 

информации и други кориснички содржини 

преку глобална компјутерска мрежа и други 

компјутерски и комуникациски мрежи; 

овозможување на онлајн линкови за 

комуникација што ќе ги носат корисниците до 

други вебсајтови; овозможување на онлајн 

форуми, соби за разговор и електронски 

огласни табли на кои корисниците ќе можат 

да објавуваат, бараат, споделуваат, 

критикуваат, оценуваат и да коментираат на 

предмети од интерес; овозможување на 

пристап до компјутерски, електронски и 

онлајн бази на податоци; услуги за 

емитување на аудио, текст, видео и 

мултимедијални содржини преку компјутерски 

и електронски комуникациски мрежи, имено, 

качување, објавување, истакнување, 

означување и електронски пренос на 

податоци, аудио и видео; voip услуги 

(протокол глас преку интернет) 

овозможување пристап до компјутерски бази 

на податоци во полињата на забава и 

едукација; овозможување пристап до 

компјутерски бази на податоци во полето на 

социјално вмрежување; овозможување на 

телекомуникациска инфрасутруктура што 

овозможува споделување на блогови, 

фотографии, видеа, аудио емитување и други 

аудио-визуелни материјали; овозможување 

на телекомуникациска инфрасутруктура што 

овозможува создавање и ажурирање на 

персонални електронски веб страни со 

корисничка содржина  
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кл. 42  компјутерски услуги, имено, хостирање 

на електронски простор за други, за 

организирање и спроведување на состаноци, 

настани и интерактивни дискусии преку 

интернет или други комуникациски мрежи; 

хостирање на виртуелни заедници за веќе 

регистрираните корисници да агрегираат 

информации и ресурси и да се вклучат во 

социјално и бизнис вмрежување; хостирање 

на дигитални содржини онлајн; хостирање на 

компјутерски софтверски апликации за други; 

хостирање на интерактивен вебсајт и онлајн 

софтвер (што не се симнува/non-

downloadable) за прикачување, симнување, 

постирање, покажување, истакнување, 

означување, споделување и пренесување на 

пораки, коментари, мултимедијални 

содржини, слики, текст, информации и други 

содржини создадени од корисниците; 

овозможување на вебсајт со софтвер (што не 

се симнува) во полињата на бизнис 

вмрежување, маркетинг, вработување, 

регрутирање, рекламирање, маркетинг и 

промоција; овозможување на онлајн софтвер 

(што не се симнува) што им овозможува на 

корисниците да пребаруваат, лоцираат и да 

комуницираат со други корисници преку 

електронски комуникациски мрежи, за 

вршење на истражувања и анкети, за 

следење на онлајн референци за бизниси, 

организации, можности за кариери и работни 

места и бизнис теми; овозможување на 

онлајн компјутерски бази со податоци и 

онлајн бази со податоци со можност за 

пребарување во полињата на бизнис и 

професионално вмрежување; апликациски 

провајдер на услуги; обезбедување на 

информации од пребарувачки индекси и бази 

на информации, вклучувајќи текст, 

електронски документи, бази на податоци, 

графика и аудио-визуелни информации, 

преку глобални компјутерски мрежи или други 

комуникациски мрежи; овозможување на 

привремено користење на софтвер (што не 

се симнува); компјутерски услуги од областа 

на индивидуално прилагодени веб страни 

што содржат информации дефинирани од 

корисникот, лични профили, аудио и слики, 

научно и индустриско истражување; 

компјутерско програмирање; компјутерски 

услуги,  имено, онлајн услуги за 

персонализирани информации; 

овозможување на користење на софтвер; 

дизајн и развој на компјутерски софтвер за 

други; создавање и одржавање на вебстрани 

што овозможуваат онлајн заедница за 

реклами и маркетинг; хостирање на онлајн 

заедница во која регистрираните корисници 

можат да споделуваат информации, слики, 

аудио и видео содржини и меѓусебно да 

комуницираат и соработуваат, да формираат 

групи и да се вклучат во социјално 

вмрежување, анализа на компјутерски 

системи, планирање на компјутерски 

системи, интеграција на компјутерски 

системи и компјутерски дизајн, софтвер-како-

услуга; дизајнирање, инсталирање, 

одржување и поправка на компјутерски 

софтвер; интеграција на компјутерски 

системи и мрежи; услуги за изработка на база 

на податоци; услуги за компјутерско 

програмирање; обезбедување услуги на 

хостирање на вебсајт, изготвување на вебсајт 

за други и онлајн веб страници правени по 

нарачка кои содржат информации 

дефинирани за корисниците, вклучувајќи 

онлајн веб линкови до други веб сајтови; 

консултантски услуги за други при избор, 

спроведување и употреба на компјутерски 

софтвер што се користи за мониторинг и 

раководење со трансакции и активности во 

средина критична за мисијата; услуги на 

техничка поддршка, имено, услужен пулт/пулт 

за помош и услуги за решавање на проблеми 

за ит инфраструктура, компјутерски хардвер, 

компјутерски софтвер и компјутерски 
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периферни уреди; услуги на податочно 

рударење (data mining); услуги за раководење 

со информации, имено, дејствување како 

провајдер на услуги за апликација во областа 

на раководење со знаење за хостирање на 

компјутерски софтвер за апликација за 

прибирање, уредување, организирање, 

модифицирање, букмаркирање, пренос, 

складирање и споделување на податоци и 

информации; дизајн на компјутери по нарачка 

за други; услуги на резервна копија на 

податоци (data backup) и враќање на 

податоци (data restoration); услуги за 

миграција на податоци; услуги за енкрипција 

на податоци; компјутерски услуги, имено, 

администрирање на компјутерски систем за 

други; изнајмување и лизинг на компјутерски 

хардвер и компјутерски периферни уреди; 

компјутерски услуги, имено, услуги на cloud 

компјутерска обработка во смисла на asp 

провајдер преку дистрибуирана мрежа на 

компјутери и сервери што хостираат 

софтверски апликации за продуктивност и 

административни софтверски апликации на 

други; cloud компјутерска обработка со 

софтвер за употреба при раководење со база 

на податоци; компјутерски услуги, имено, 

интегрирање на приватни и јавни средини на 

cloud обработка; компјутерски услуги, имено, 

услуги на cloud провајдер за хостирање; 

консултантски услуги во областа на cloud 

обработка; услуги на технички консултации 

во областите на архитектура на центар на 

податоци, јавни и приватни решенија за cloud 

компјутерска обработка, и евалуација и 

спроведување на интернет технологија и 

услуги; ажурирање и одржување на 

компјутерски софтвер базиран на cloud преку 

онлајн ажурирања, унапредувања и 

дополнувања; консултации за компјутерски 

софтвер; дизајн на компјутерски хардвер и 

софтвер; компјутерски услуги, имено, 

далечинско и son-site раководење на системи 

за информатичка технологија (ИТ) и 

софтверски апликации за други; развивање 

на софтвер за деловна технологија и 

консултантски услуги; услуги на компјутерско 

програмирање за други во областа на 

раководење со софтверска конфигурација; 

развивање на компјутерски софтвер во 

областа на мобилни апликации; 

консултантски услуги во областа на 

софтверот како услуга; инсталирање и 

одржување на компјутерски софтвер; 

хостирање на софтвер, вебсајтови и други 

компјутерски аппликации на други на 

виртуелен приватен сервер  

кл. 45  овозможување на лични и социјални 

услуги што ќе ги задоволат потребите на 

индивидуите; услуги за социјализација и 

вмрежување; овозможување на информации 

во полето на личен развој, имено, 

самоподобрување, самоисполнување, 

добротворни, филантропски, волонтерски, 

јавни и услуги за заедницата, и хуманитарни 

активности; лиценцирање на компјутерски 

софтвер и други технологии  

 

(111)  24379  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2016/565 (220)  01/06/2016 

(181)  01/06/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Haver Ecza Deposu AS 

Eseinsehir Mah. Necip Fazil Bulv. Haseki 

Sok. No.20, Umraniye, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

SELOPARIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  24276  (151)  07/03/2017 

(210)  TM  2016/574 (220)  03/06/2016 
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(181)  03/06/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  FIL Limited 

Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM 

19, P.O. Box HM 670 Hamilton HMCX, BM 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски услуги; услуги за 

осигурување; услуги за инвестирање; 

меѓународни и домашни инвестициони 

фондови; услуги за управување со 

инвестиции на основа на слободно 

одлучување (според лично убедување); 

советодавни услуги за инвестиции; заеднички 

фондови и услуги поврзани со тоа; пензии и 

услуги поврзани со тоа; посредување за 

хартии од вредност и услуги поврзани со тоа; 

банкарско работење и услуги поврзани со 

тоа; старателство (повереништво) и услуги 

поврзани со тоа; услуги за управување со 

портфолија, заеднички фондови, пензии и 

старателство (повереништво); финансиско 

управување и планирање; финансиски 

совети; услуги за кредити; услуги за 

менаџирање со кредит; услуги во областа на 

инвестиционo банкарство, корпоративни 

финансии и вложување со ризик (venture 

capital); услуги за личен акционерски капитал 

(private equity); услуги во областа на 

недвижниот имот; услуги за инвестиции во 

областа на недвижниот имот; осигурување на 

хартии од вредност (securities underwriting); 

услуги за деривативи (derivative) и менувачки 

услуги (размена на валути); обезбедување 

информации, давање совети и консултации 

кои се однесуваат на хартии од вредност, 

финансии и инвестиции; информативни 

услуги на интерактивни датотеки кои се 

однесуваат на хартии од вредност, финансии 

и инвестиции; услуги за кредитни и дебитни 

картички; услуги за плаќање со парични 

средства; овозможување на обезбедени и 

необезбедени заеми; размена на парични 

средства; проценка на вредноста на 

антиквитети; посредување; услуги за 

гаранција (surety); собирање на добротворни 

фондови; давање заем врз основа на 

обезбедување (security); заеми на рати 

(instalment loans); хипотекарно банкарство 

(mortgage banking); услуги за ликвидација на 

фирми; берзанско котирање (понудување); 

наплата на закупнина; услуги на финансиски 

анализи за бизниси; обезбедување на 

информации, давање совети и консултации 

кои се однесуваат на горенаведеното  

 

(111)  24278  (151)  07/03/2017 

(210)  TM  2016/583 (220)  06/06/2016 

(181)  06/06/2026 

(450) 30/04/2017 

(300)  14939854  18/12/2016  EM 

(732)  FIL Limited 

Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM 

19, P.O. Box HM 670 Hamilton HMCX, BM 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, сина, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски услуги; услуги за 

осигурување; услуги за инвестирање; 

меѓународни и домашни инвестициони 

фондови; услуги за управување со 

инвестиции на основа на слободно 

одлучување (според лично убедување); 

советодавни услуги за инвестиции; заеднички 
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фондови и услуги поврзани со тоа; пензии и 

услуги поврзани со тоа; посредување за 

хартии од вредност и услуги поврзани со тоа; 

банкарско работење и услуги поврзани со 

тоа; старателство (повереништво) и услуги 

поврзани со тоа; услуги за управување со 

портфолија, заеднички фондови, пензии и 

старателство (повереништво); финансиско 

управување и планирање; финансиски 

совети; услуги за кредити; услуги за 

менаџирање со кредит; услуги во областа на 

инвестиционo банкарство, корпоративни 

финансии и вложување со ризик (venture 

capital); услуги за личен акционерски капитал 

(private equity); услуги во областа на 

недвижниот имот; услуги за инвестиции во 

областа на недвижниот имот; осигурување на 

хартии од вредност (securities underwriting); 

услуги за деривативи (derivative) и менувачки 

услуги (размена на валути); обезбедување 

информации, давање совети и консултации 

кои се однесуваат на хартии од вредност, 

финансии и инвестиции; информативни 

услуги на интерактивни датотеки кои се 

однесуваат на хартии од вредност, финансии 

и инвестиции; услуги за кредитни и дебитни 

картички; услуги за плаќање со парични 

средства; овозможување на обезбедени и 

необезбедени заеми; размена на парични 

средства; проценка на вредноста на 

антиквитети; посредување; услуги за 

гаранција (surety); собирање на добротворни 

фондови; давање заем врз основа на 

обезбедување (security); заеми на рати 

(instalment loans); хипотекарно банкарство 

(mortgage banking); услуги за ликвидација на 

фирми; берзанско котирање (понудување); 

наплата на закупнина; услуги на финансиски 

анализи за бизниси; обезбедување на 

информации, давање совети и консултации 

кои се однесуваат на горенаведеното  

 

(111)  24275  (151)  07/03/2017 

(210)  TM  2016/585 (220)  07/06/2016 

(181)  07/06/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  B.Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

Paracetamol Braun 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, раствори за 

вбризгување и инфузии  

 

(111)  24378  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2016/598 (220)  07/06/2016 

(181)  07/06/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ȘİRKETİ 

Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde, 

ESKISEHIR, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  сите нијанси на црвена, сите нијанси на 

портокалова, сите нијанси на жолта и 

кафена, сите нијанси на розе, сите нијанси на 

зелена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  бисквити, чоколада, пецива, крекери, 

вафли, торти, тортички, десерти, сладоледи, 

сладоледи (мраз за јадење)  

 

(111)  24469  (151)  31/03/2017 

(210)  TM  2016/721 (220)  20/07/2016 

(181)  20/07/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Too Faced Cosmetics, LLC 

18231 McDurmott West, Suite 100, Irvine, CA 

92614, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

TOO FACED 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика и козметички препарати  

 

(111)  24470  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/722 (220)  20/07/2016 

(181)  20/07/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Илиевски Љупчо 

ул. Рилски Конгрес бр.65, 1000, Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, виолетова, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

и увоз-извоз на облека  

кл. 40  обработка на материјали, доработка 

на текстил, составување материјали 

(составување материјали по нарачка за трети 

лица), шиење, кројачки услуги  

 

(111)  24471  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/723 (220)  20/07/2016 

(181)  20/07/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Reckitt & Colman (Overseas) Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, , GB 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  бела, црна, сина, сива, сребрена, 

зелена, сите нијанси на розева, кожа боја 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински тоалетни препарати; 

козметички и препарати за убавина; 

навлажнувачки креми, лосиони, пени и 

гелови; ексфолијанти; препарати за чистење 

на кожата; препарати за белеење сите за 

лична употреба; препарати за депилација; 

восоци за депилација; инхибитори за 

повторно растење на влакна; препарати, 

вклучувајќи креми, гелови и пени, за употреба 

пред, за време на и после бричење или 

отстранување на влакна; марамчиња за 
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депилација; импрегнирани марамчиња и 

влошки за нега на кожата  

кл. 8  рачни инструменти за употреба во 

бричење, депилација и епилација; 

електрични машинки за бричење; електрични 

машинки за шишање; електрични тримери за 

влакна; електрични машинки за 

потстрижување; епилатори; рачни 

инструменти за инхибација на повторно 

растење на влакна; уреди за отстранување 

на влакна (рачни инструменти) што користат 

интензивно пулсирачко светло за 

уништување на фоликули од влакна; 

електрични уреди (рачни инструменти) што 

инхибираат повторно растење на влакна со 

насочување интензивно пулсирачно светло 

на фоликулите од влакна; бричеви; жилети; 

неелектрични бричеви; шпатули за 

нанесување на жежок восок; делови и 

фитинзи за горенаведените производи  

 

(111)  24472  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/726 (220)  21/07/2016 

(181)  21/07/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Глигориеска Маргарита 

Долно Седларце Ул. 101 бр.бб, Брвеница, 

Тетово, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црна, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, 

производи од дрво, плута, трска, рогозина, 

врбови прачки, арамтура за домаќинство 

/неметална/, арматура за кревет /неметална/, 

бамбус, бифе на тркалца /покуќнина/, брави 

/неелектрични, неметални/, дивани, дрвени 

ленти, дрвени плочи /панели/ за 

домаќинство, дрвени рамки за кревет, држачи 

во излози, душеци, жардињери /покуќнина/, 

заглавници, закачалки за костуми, закачалки 

/мебел/, канабиња, канцелариски мебел, 

картотеки /мебел/, полици за класери 

/мебел/, клинови /неметални/, клупи /мебел/, 

полици за закачување клучеви, полици за 

книжарници, ковчежиња покуќнина/, колички 

/покуќнина/, комоди, корнизи за пердиња 

/неметални/, кревети, неметални тркалца за 

кревети, куки за костуми /неметални/, куки за 

пердиња, кутии за накит, кутии од дрво или 

пластичен материјал, летвички за рамки, 

маси, маси за пишување, масичка за ставање 

јадење, метална покуќнина, метални маси, 

метални столови, мијалници, наслонувачи, 

наслонувачи за глава, нитни /неметални/, 

обрачи за пердиња, ормани, ормани со 

прегради, палети за транспорт, паравани 

/покуќнина/, перници, плочи за маси, 

плочници /покуќнина/, врати за покуќнина, 

дрвени плочи за покуќнина, пластични детали 

за покуќнина, полици за покуќнина, тркалца 

за покуќнина, полици, прозорци (окови за 

прозорци) неметални, просребрено стакло 

/производство на огледала/, простирки, 

пултови, рамки за слики, решеткасти подови, 

сандаци, канти, скали, софи, стаклени 

ормари, сталак за списанија, сталак за 

читање, сталак/мебел/, стилски мебел, 

столарска маса, столови, столови без 

наслонувач /табуретки/, столови за 

починување /покуќнина/, тоалетни масички, 

трска за плетење, украсни ѕидни апликации, 

украсување /декорација/, уметнички 

предмети од дрво, восок, гипс или пластични 
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маси, училишен мебел, фиоки, фризерски 

столови, цилиндри за пердиња, маси за 

цртање, држач за чадори, шанкови /тезги/, 

закачалки за шапки, шини за пердиња, 

шкафови за садови, шкафови за храна  

кл. 42  архитектура, внатрешно уредување, 

графичка уметност (графички цртачи) 

/дизајнери/, инженерски нацрти, консултации 

во врска со внатрешно уредување, 

проектирање  

 

(111)  24473  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/728 (220)  22/07/2016 

(181)  22/07/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Goya Foods, Inc. 

350 County Rd. Jersey City, NJ 07307, US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

GOYA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  24474  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/733 (220)  25/07/2016 

(181)  25/07/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Fortex Nutraceuticals LTD Sofia 

Aleksandar Pushkin bul. No. 34, 1618, Sofia, 

BG 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

ПРОБИЕН 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци, диететски и 

хранливи додатоци, хранлив додаток замена 

за оброк за зголемување на енергија, 

белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба  

кл. 30  додатоци на јадења, алги (додатоци 

на јадења), матичен млеч за човечка исхрана 

што не е за медицинска употреба  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: диететски додатоци, диететски и 

хранливи додатоци, хранлив додаток замена 

за оброк за зголемување на енергија, 

белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 
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диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба, додатоци 

на јадења, алги (додатоци на јадења), 

матичен млеч за човечка исхрана што не е за 

медицинска употреба  

 

(111)  24475  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/734 (220)  25/07/2016 

(181)  25/07/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Fortex Nutraceuticals LTD Sofia 

Aleksandar Pushkin bul. No. 34, 1618, Sofia, 

BG 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

ФИТОЛОР 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци, диететски и 

хранливи додатоци, хранлив додаток замена 

за оброк за зголемување на енергија, 

белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба  

кл. 30  додатоци на јадења, алги (додатоци 

на јадења), матичен млеч за човечка исхрана 

што не е за медицинска употреба  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: диететски додатоци, диететски и 

хранливи додатоци, хранлив додаток замена 

за оброк за зголемување на енергија, 

белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба, додатоци 

на јадења, алги (додатоци на јадења), 

матичен млеч за човечка исхрана што не е за 

медицинска употреба  

 

(111)  24498  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/735 (220)  25/07/2016 

(181)  25/07/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Здружение од областа на уметноста, 

културата, традицијата и забавата 

АСТЕРИОН 5 Битола 

ул. Кочо Палигора бр. 13, Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591)  сина, зелена, кафена, портоклаова, 

црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебел), материјали за пакување што не се 

опфатени во другите класи, печатарски 

букви, клишиња, весници, печатени изданија, 

печатарски производи, публикации, брошури, 

фотографии, известувања, книги, нацрти, 

програми за сувенири  

кл. 21  сувенири, скулптури, статуетки, 

плакети и уметнички дела, изработени од 

материјали како порцелан, теракота или 

стакло, вклучени во класата  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; ширење на рекламен 

материјал (трактати, проспекти, печатени 

материјали, примероци); изложби 

(организирање на изложби) во комерцијални 

и рекламни цели; организирање на саеми за 

изработувачи на сувенири, скулптури, 

статуетки, плакети и уметнички дела 

изработени од материјали како порцелан, 

теракота, стакло, хартија, благородни метали 

и нивните легури, кожа и имитација од кожа, 

тантели, везови во комерцијални и рекламни 

цели; изнајмување рекламен простор, јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

on-line рекламирање по пат на компјутерска 

мрежа, објавување рекламни текстови, 

обработка на текстови, организирање 

дејности и советување за организирање 

дејности, организирање изложби во 

комерцијални и рекламни цели, on-line 

рекламирање по пат на компјутерска мрежа, 

односи со јавност, претплата на весници, 

промоција, бизнис менаџмент на ракотворци 

за промоција и изготвување на ракотворби и 

методи на ракотворство во различни техники 

и со различни материјали  

кл. 42  образовни услуги, подготвување 

настава, забава, спортски и културни 

активности, информации за образовни и 

забавни настани, услуги врзани за 

исполнување на слободното време, 

објавување книги, приредби (одржување на 

приредби), разонода, разонода (упатство за 

разонода), разонода по пат на радио, 

разонода по пат на телевизија, 

манифестации, конференции (организирање 

и водење конференции), форуми од областа 

на креативните индустрии, забавни паркови, 

изложби (организирање изложби) во културни 

или воспитни цели, изнајмување видео 

ленти, натпревари (организирање 

натпревари) /обука или забава/, 

организирање на хуманитарни акции, прием 

на хуманитарни пратки, организирање и 

учество на манифестации, саеми, семинари, 

трибини, промоции од областа на културата и 

уметноста, забавата, изработка на народни 

ракотворби и рачни изработки и сувенири од 

најразлични видови материјали, едукативни 

работилници, фотографски услуги, on-line 

електронско издавање на книги и периодични 

списанија, компјутерско персонално 

издавателство, електронски публикации (не 

можат да се даунлодираат); пружање on-line 

публикации; издавање електронски книги и 

часописи on-line; пружање публикации со 

глобална компјутерска мрежа или интернет 

што можат да се пребаруваат; публикации и 
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дистрибуција на печатени медиуми и снимки; 

услуги на аудио и визуелни забави и 

едукации  

 

(111)  24476  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/738 (220)  26/07/2016 

(181)  26/07/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Osman Nuri Polat 

Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga Kavajes, Nr. 

138 Tirane, Tirane, AL 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна и розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимерија и козметика; козметика за 

животни; нетоалетни препарати за 

медицинска употреба; парфеми, цветни 

парфеми, колонска вода; производи за 

заштита од сонцето и тен; сврзувачки 

елементи; лосиони за мажи; креми; млеко; 

прав; кармин; лакови; шампон; бои или 

природен шампон; прав; производи епилатор; 

сапуни, детергенти; тоалетни сапуни, креми 

за бричење; дезодоранси, лични дезодоранти 

и решенија; етерични масла за лична 

употреба; масла за есенција; сапун за 

бричење комплет; масла за бања; сунѓери за 

капење; крем за бања; соли за тоалетна 

бања; етерични масла; производи за додаток 

или отстранувачи на мирис; арома; 

производи за ароматизација или боење; 

моливи за веѓа; моливи за очи; сенка за очи; 

пудра за лице во прав; отсранувач на шминка 

за очи; млеко за лице; детергенти; препарати 

за нега на косата; масла за брави; хена; 

лосиони за коса; креми за коса; спреј за коса; 

деколоранти за косата; лак за нокти; 

комплетна козметика; паста за заби  

 

(111)  24426  (151)  29/03/2017 

(210)  TM  2016/739 (220)  26/07/2016 

(181)  26/07/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

ул. 11 Октомври 125, П Фах 37, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат 

бул. Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. 

Ц 1/10, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, златна, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; замени за тутун, кои не 

се користат во медицински или куративни 

цели; цигари; цигарилоси; пури; рачни 

машинки за правење на цигари; туби за 

цигари; филтери за цигари; хартија за цигари; 

електронски цигари; течности за електронски 

цигари; кибрити и артикли за пушачи  

 

(111)  24477  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/740 (220)  26/07/2016 

(181)  26/07/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Акционерско друштво за 

производство и промет на вино 

ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-

импорт АД Скопје 
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ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(111)  24478  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/741 (220)  26/07/2016 

(181)  26/07/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 

Science Based Industries Campus, Har 

Hotzvim P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, IL 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

TACNI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  имуносупресант кај пациенти по 

трансплантација на цврст орган и во случај 

на акутно отфрлање на трансплантант  

 

(111)  24499  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/744 (220)  27/07/2016 

(181)  27/07/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

MOTION GEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  ортопедски, ортотички, за педикир, и 

за грижа за стапала апарати и инструменти; 

ортопедски обувки, ортопедски производи; 

ортопедски влошки и ѓонови; делови и 

фитинзи за ортопедски обувки  

кл. 25  обувки; влошки; влошки и ѓонови за 

обувки; внатрешни ѓонови; трикотажа; делови 

и фитинзи за обувки  

 

(111)  24479  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/757 (220)  03/08/2016 

(181)  03/08/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Yulong Computer Telecommunication 

Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. 

2/F, Building 2, Coolpad Cyber Harbor, Hi-

Tech Industrial Park (North), Nanshan 

District, Shenzhen, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  паметни часовници (smartwatches); 

мрежни рутери; апликации за компјутерски 

софтвер, со можност за превземање 

(downloadable); педометри; паметни 

телефони (smartphones), следачи на 

активности погодни за носење; обвивки за 
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паметни телефони; слушалки; држачи за 

самосликање [рачни монопеди]; камери 

[фотографија]; приклучоци, штекери и други 

врски [електрични приклучоци]; полначи за 

електрични батерии; батерии, електрични; 

видео рекордери за автомобили; полначи за 

мобилни телефони [батерии за повторно 

полнење]  

 

(111)  24480  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/759 (220)  03/08/2016 

(181)  03/08/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, NL 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

SUNLIGHT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детергенти; препарати и супстанции, 

сите за перење; препарати за омекнување 

ткаенини; препарати за белење; препарати за 

чистење, полирање, триење и нагризување; 

препарати за миење садови; сапуни; течни 

сапуни; импрегнирани марамчиња со 

препарати и супстанции за чистење и 

полирање  

кл. 5  дезинфекциони средства; 

дезинфекциони средства за хигиенска или 

санитарна употреба; санитарни препарати; 

препарати за уништување штетници, инсекти 

и штетни животни; фунгициди; гермициди; 

бактерициди; паразитициди; алгициди; 

инсектициди; препарати за уништување 

коров; дезодоранси (освен за лична 

употреба); препарати за освежување на 

воздухот; инсекти (средства за одбивање 

инсекти)  

кл. 21  неелектрични инструменти и 

материјали, сите за чистење; крпи за 

чистење, чистење прашина и полирање; 

импрегнирани крпи за чистење, чистење 

прашина и полирање; диспенсер; четки; 

подлоги за триење или чистење, сунѓери и 

гумени валјаци; стапици, уреди на 

преклопување, одбивање, фаќање или 

убивање инсекти, штетници и опасни животни  

 

(111)  24481  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/760 (220)  03/08/2016 

(181)  03/08/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела и сите нијанси на сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  компресивна трикотажа; градирана 

компресивна трикотажа; медицински 

подржана трикотажа; компресивни високи 

чорапи; компресивни хулахопки; ортопедска и 

терапевтска трикотажа; трикотажа за 

медицински, хируршки и / или профилактички 

цели; медицински и хируршки чорапи и 

високи чорапи  

кл. 25  облека; обувки; трикотажа; хулахопки; 

високи чорапи; чорапи  
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(111)  24484  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/761 (220)  03/08/2016 

(181)  03/08/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

FIBRE FIRM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  компресивна трикотажа; градирана 

компресивна трикотажа; медицински 

подржана трикотажа; компресивни високи 

чорапи; компресивни хулахопки; ортопедска и 

терапевтска трикотажа; трикотажа за 

медицински, хируршки и / или профилактички 

цели; медицински и хируршки чорапи и 

високи чорапи  

кл. 25  облека; обувки; трикотажа; хулахопки; 

високи чорапи; чорапи  

 

(111)  24485  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/762 (220)  04/08/2016 

(181)  04/08/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, NL 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  сите нијанси на зелена, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детергенти; препарати и супстанции, 

сите за перење; препарати за омекнување 

ткаенини; препарати за белење; препарати за 

чистење, полирање, триење и нагризување; 

препарати за миење садови; сапуни; течни 

сапуни; импрегнирани марамчиња со 

препарати и супстанции за чистење и 

полирање; импрегнирани крпи за чистење  

кл. 5  дезинфекциони средства; 

дезинфекциони средства за хигиенска или 

санитарна употреба; санитарни препарати; 

препарати за уништување штетници, инсекти 

и штетни животни; фунгициди; гермициди; 

бактерициди; паразитициди; алгициди; 

инсектициди; препарати за уништување 

коров; дезодоранси (освен за лична 

употреба); препарати за освежување на 

воздухот; инсекти (средства за одбивање 

инсекти)  

кл. 21  неелектрични инструменти, артикли и 

материјали, сите за чистење; крпи за 

чистење, чистење прашина и полирање; 

импрегнирани крпи за чистење, чистење 

прашина и полирање; диспенсер; четки; 

подлоги за триење или за чистење; сунѓери и 

гумени валјаци; стапици; уреди на 

преклопување, одбивање, фаќање или 

убивање инсекти, штетници и штетни 

животни  

 

(111)  24486  (151)  04/04/2017 
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(210)  TM  2016/763 (220)  04/08/2016 

(181)  04/08/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, NL 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  сите нијанси на зелена, жолта, сина и 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детергенти; препарати и супстанции, 

сите за перење; препарати за омекнување 

ткаенини; препарати за белење; препарати за 

чистење, полирање, триење и нагризување; 

препарати за миење садови; сапуни; течни 

сапуни; импрегнирани марамчиња со 

препарати и супстанции за чистење и 

полирање  

 

(111)  24487  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/769 (220)  05/08/2016 

(181)  05/08/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Red Bull GmbH 

Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

RED BULL VITALIZES BODY 

AND MIND 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерални и сода води и други 

безалкохолни пијалаци; безалкохолни 

пијалаци; енергетски пијалаци; пијалаци од 

сурутка; освежителни пијалаци; хипертонични 

и хипотонични пијалаци (за употреба и /или 

како што се бара од страна на спортистите); 

изотонични пијалаци; пива; пиво од слад; 

пченично пиво; портер пиво; пиво (але) стаут 

(темно пиво); лагер (светло пиво); вода за на 

маса; овошни пијалаци и овошни сокови; 

зеленчукови сокови [пијалаци]; безалкохолни 

овошни екстракти; сирупи и други препарати 

за правење на пијалаци; сирупи за лимонада; 

пастили за газирани пијлаци; прашоци за 

газирани пијалаци; аперативи, безалкохолни; 

коктели, безалкохолни; шербети [пијалаци]; 

овошни каши за пиење 

(smoothies);безалкохолни пијалаци со вкус на 

кафе; безалкохолни пијалаци со вкус на чај; 

производи од пиварница  

 

(111)  24488  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/770 (220)  08/08/2016 

(181)  08/08/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  BASF SE 

Ludwigshafen am Rhein, DE 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

RELENYA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикали кои се користат во 

земјоделството, хортикултурата и шумарство, 

посебно препарати за одгледување на 

растенија; хемиски и/или биолошки 

препарати значајни за постапка за важноста 

кај растенијата, препарати за регулирање на 

раст на растенија, хемиски препарати за нега 

на семиња, сурфактанти, природни или 
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вештачки хемикалии како сексуални замки 

или агенти за забуна на инсекти  

кл. 31  земјоделски, хортикултурни и шумски 

производи имено со пестициди и/или 

хемиски/биолошки производи третирани со 

семиња, зрна, семе и вегетативни делови од 

растенија, невклучени во другите класи  

 

(111)  24489  (151)  23/03/2017 

(210)  TM  2016/775 (220)  08/08/2016 

(181)  08/08/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за информатички 

технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје 

“Пиринска“ 29, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  портокалова, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; аутсорсинг услуги [поддршка на 

бизниси], бизнис (помош во водењето 

бизнис), бизнис информации, бизнис 

испитување, бизнис истражување, бизнис 

консултирање (професионално бизнис 

консултирање), бизнис проценки, 

вработување персонал (HR логистика); 

експерти за ефикасност, компјутерски бази на 

податоци (систематизација на информации 

во компјутерски бази на податоци); 

компјутерски бази на податоци (собирање 

информации во компјутерски бази на 

податоци), компјутерско рекламирање преку 

интернет, комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку комуникациски 

медиуми), за малопродажба, консултации за 

раководење со персонал, консултирање 

(професионално бизнис консултирање), 

маркетинг истражување, маркетинг студии, 

надворешно рекламирање, односи со 

јавноста, организирање бизнис настани за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање трговски саеми за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање бизнис конференции 

(маркетинг, продажба, менаџмент), семинари 

и обуки од областа на бизнисот; помош во 

водењето бизнис, бизнис консалтинг, 

медијација за започнување бизнис локално и 

меѓународно; пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица, 

проценки (бизнис проценки), раководење 

(советодавни услуги за бизнис раководење), 

раководење со датотеки (компјутеризирано 

раководење со датотеки), раководење со 

персонал (консултации за раководење со 

персонал), систематизација на информации 

во компјутерски бази на податоци, собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци, советување за бизнис работење, 

советување за бизнис работење и 

организација, услуги за преместување на 

бизнисите  

кл. 38  телекомуникации, интернет 

телекомуникации, комуникација со помош на 

компјутерски терминали; услуги на 

пренесување пораки он-лајн (on-line), 

обезбедување интернет соби за разговор, 

обезбедување на групи за дискусија со 

помош на интернет, интернет и поврзани 

услуги за приватните потрошувачи и трговски 

претпријатија, обезбедување на средствата 

за комуникација за размена на податоци по 

пат на електронските медиуми; услуги на 

телекомуникација и информативна 

технологија, имено, пренос на податоци, 

обезбедување вести и информации по пат на 

глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување услуги на складирање на 
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електронски податоци за трети лица; 

обезбедување мрежен пристап со цел на 

размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на интернет сообраќајот, услуги 

на пренесување конференции од далечина  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер, издавање 

на софтвер, изработка (концепирање) на 

софтвери, други консултации и понуда на 

софтвер, консултации во врска со сметачи, 

компјутерски хардвер, консултации во врска 

со хардвер, литографско печатење, офсет 

печатење, печатарство, професионална 

ориентација, сметачи (изнајмување сметачи), 

сметачи (програмирање на сметачите), 

стручни консултации (кои не се однесуваат 

на водење на работите), уредување и 

одржување на веб страници, централна база 

на податоци (изнајмување време за пристап 

до базите на податоци), обработка на 

податоци, компјутерски активности; 

софтверски решенија и развивање на 

апликации за он-лајн бизниси; изнајмување 

веб [интернет] сервери, изнајмување 

компјутерски програми, компјутерски бази на 

податоци (обновување компјутерски бази на 

пoдатоци), компјутерски системи, 

компјутерско програмирање  

 

(111)  24490  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/776 (220)  08/08/2016 

(181)  08/08/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за информатички 

технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје 

“Пиринска“ 29, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  портокалова, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; аутсорсинг услуги [поддршка на 

бизниси], бизнис (помош во водењето 

бизнис), бизнис информации, бизнис 

испитување, бизнис истражување, бизнис 

консултирање (професионално бизнис 

консултирање), бизнис проценки, 

вработување персонал (HR логистика); 

експерти за ефикасност, компјутерски бази на 

податоци (систематизација на информации 

во компјутерски бази на податоци); 

компјутерски бази на податоци (собирање 

информации во компјутерски бази на 

податоци), компјутерско рекламирање преку 

интернет, комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку комуникациски 

медиуми), за малопродажба, консултации за 

раководење со персонал, консултирање 

(професионално бизнис консултирање), 

маркетинг истражување, маркетинг студии, 

надворешно рекламирање, односи со 

јавноста, организирање бизнис настани за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање трговски саеми за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање бизнис конференции 

(маркетинг, продажба, менаџмент), семинари 

и обуки од областа на бизнисот; помош во 

водењето бизнис, бизнис консалтинг, 

медијација за започнување бизнис локално и 

меѓународно; пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица, 

проценки (бизнис проценки), раководење 

(советодавни услуги за бизнис раководење), 

раководење со датотеки (компјутеризирано 
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раководење со датотеки), раководење со 

персонал (консултации за раководење со 

персонал), систематизација на информации 

во компјутерски бази на податоци, собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци, советување за бизнис работење, 

советување за бизнис работење и 

организација, услуги за преместување на 

бизнисите  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер, издавање 

на софтвер, изработка (концепирање) на 

софтвери, други консултации и понуда на 

софтвер, консултации во врска со сметачи, 

компјутерски хардвер, консултации во врска 

со хардвер, литографско печатење, офсет 

печатење, печатарство, професионална 

ориентација, сметачи (изнајмување сметачи), 

сметачи (програмирање на сметачите), 

стручни консултации (кои не се однесуваат 

на водење на работите), уредување и 

одржување на веб страници, централна база 

на податоци (изнајмување време за пристап 

до базите на податоци), обработка на 

податоци, компјутерски активности; 

софтверски решенија и развивање на 

апликации за он-лајн бизниси; изнајмување 

веб [интернет] сервери, изнајмување 

компјутерски програми, компјутерски бази на 

податоци (обновување компјутерски бази на 

податоци), компјутерски системи, 

компјутерско програмирање  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување; 

кафетерии; ресторани; снек-барови; 

изнајмување за времено сместување  

 

(111)  24491  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/777 (220)  08/08/2016 

(181)  08/08/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за информатички 

технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје 

“Пиринска“ 29, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  портокалова, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; аутсорсинг услуги [поддршка на 

бизниси], бизнис (помош во водењето 

бизнис), бизнис информации, бизнис 

испитување, бизнис истражување, бизнис 

консултирање (професионално бизнис 

консултирање), бизнис проценки, 

вработување персонал (HR логистика); 

експерти за ефикасност, компјутерски бази на 

податоци (систематизација на информации 

во компјутерски бази на податоци); 

компјутерски бази на податоци (собирање 

информации во компјутерски бази на 

податоци), компјутерско рекламирање преку 

интернет, комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку комуникациски 

медиуми), за малопродажба, консултации за 

раководење со персонал, консултирање 

(професионално бизнис консултирање), 

маркетинг истражување, маркетинг студии, 

надворешно рекламирање, односи со 

јавноста, организирање бизнис настани за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање трговски саеми за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање бизнис конференции 

(маркетинг, продажба, менаџмент), семинари 
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и обуки од областа на бизнисот; помош во 

водењето бизнис, бизнис консалтинг, 

медијација за започнување бизнис локално и 

меѓународно; пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица, 

проценки (бизнис проценки), раководење 

(советодавни услуги за бизнис раководење), 

раководење со датотеки (компјутеризирано 

раководење со датотеки), раководење со 

персонал (консултации за раководење со 

персонал), систематизација на информации 

во компјутерски бази на податоци, собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци, советување за бизнис работење, 

советување за бизнис работење и 

организација, услуги за преместување на 

бизнисите  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер, издавање 

на софтвер, изработка (концепирање) на 

софтвери, други консултации и понуда на 

софтвер, консултации во врска со сметачи, 

компјутерски хардвер, консултации во врска 

со хардвер, литографско печатење, офсет 

печатење, печатарство, професионална 

ориентација, сметачи (изнајмување сметачи), 

сметачи (програмирање на сметачите), 

стручни консултации (кои не се однесуваат 

на водење на работите), уредување и 

одржување на веб страници, централна база 

на податоци (изнајмување време за пристап 

до базите на податоци), обработка на 

податоци, компјутерски активности; 

софтверски решенија и развивање на 

апликации за он-лајн бизниси; изнајмување 

веб [интернет] сервери, изнајмување 

компјутерски програми, компјутерски бази на 

податоци (обновување компјутерски бази на 

податоци), компјутерски системи, 

компјутерско програмирање  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување; 

кафетерии; ресторани; снек-барови; 

изнајмување за времено сместување  

 

(111)  24492  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/778 (220)  08/08/2016 

(181)  08/08/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за информатички 

технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје 

“Пиринска“ 29, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  портокалова, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; аутсорсинг услуги [поддршка на 

бизниси], бизнис (помош во водењето 

бизнис), бизнис информации, бизнис 

испитување, бизнис истражување, бизнис 

консултирање (професионално бизнис 

консултирање), бизнис проценки, 

вработување персонал (HR логистика); 

експерти за ефикасност, компјутерски бази на 

податоци (систематизација на информации 

во компјутерски бази на податоци); 

компјутерски бази на податоци (собирање 

информации во компјутерски бази на 

податоци), компјутерско рекламирање преку 

интернет, комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку комуникациски 

медиуми), за малопродажба, консултации за 

раководење со персонал, консултирање 

(професионално бизнис консултирање), 

маркетинг истражување, маркетинг студии, 
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надворешно рекламирање, односи со 

јавноста, организирање бизнис настани за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање трговски саеми за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање бизнис конференции 

(маркетинг, продажба, менаџмент), семинари 

и обуки од областа на бизнисот; помош во 

водењето бизнис, бизнис консалтинг, 

медијација за започнување бизнис локално и 

меѓународно; пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица, 

проценки (бизнис проценки), раководење 

(советодавни услуги за бизнис раководење), 

раководење со датотеки (компјутеризирано 

раководење со датотеки), раководење со 

персонал (консултации за раководење со 

персонал), систематизација на информации 

во компјутерски бази на податоци, собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци, советување за бизнис работење, 

советување за бизнис работење и 

организација, услуги за преместување на 

бизнисите  

кл. 38  телекомуникации, интернет 

телекомуникации, комуникација со помош на 

компјутерски терминали; услуги на 

пренесување пораки он-лајн (on-line), 

обезбедување интернет соби за разговор, 

обезбедување на групи за дискусија со 

помош на интернет, интернет и поврзани 

услуги за приватните потрошувачи и трговски 

претпријатија, обезбедување на средствата 

за комуникација за размена на податоци по 

пат на електронските медиуми; услуги на 

телекомуникација и информативна 

технологија, имено, пренос на податоци, 

обезбедување вести и информации по пат на 

глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување услуги на складирање на 

електронски податоци за трети лица; 

обезбедување мрежен пристап со цел на 

размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на интернет сообраќајот, услуги 

на пренесување конференции од далечина  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер, издавање 

на софтвер, изработка (концепирање) на 

софтвери, други консултации и понуда на 

софтвер, консултации во врска со сметачи, 

компјутерски хардвер, консултации во врска 

со хардвер, литографско печатење, офсет 

печатење, печатарство, професионална 

ориентација, сметачи (изнајмување сметачи), 

сметачи (програмирање на сметачите), 

стручни консултации (кои не се однесуваат 

на водење на работите), уредување и 

одржување на веб страници, централна база 

на податоци (изнајмување време за пристап 

до базите на податоци), обработка на 

податоци, компјутерски активности; 

софтверски решенија и развивање на 

апликации за он-лајн бизниси; изнајмување 

веб [интернет] сервери, изнајмување 

компјутерски програми, компјутерски бази на 

податоци (обновување компјутерски бази на 

пoдатоци), компјутерски системи, 

компјутерско програмирање  

 

(111)  24493  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/779 (220)  08/08/2016 

(181)  08/08/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за информатички 

технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје 

“Пиринска“ 29, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591)  портокалова, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; аутсорсинг услуги [поддршка на 

бизниси], бизнис (помош во водењето 

бизнис), бизнис информации, бизнис 

испитување, бизнис истражување, бизнис 

консултирање (професионално бизнис 

консултирање), бизнис проценки, 

вработување персонал (HR логистика); 

експерти за ефикасност, компјутерски бази на 

податоци (систематизација на информации 

во компјутерски бази на податоци); 

компјутерски бази на податоци (собирање 

информации во компјутерски бази на 

податоци), компјутерско рекламирање преку 

интернет, комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку комуникациски 

медиуми), за малопродажба, консултации за 

раководење со персонал, консултирање 

(професионално бизнис консултирање), 

маркетинг истражување, маркетинг студии, 

надворешно рекламирање, односи со 

јавноста, организирање бизнис настани за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање трговски саеми за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање бизнис конференции 

(маркетинг, продажба, менаџмент), семинари 

и обуки од областа на бизнисот; помош во 

водењето бизнис, бизнис консалтинг, 

медијација за започнување бизнис локално и 

меѓународно; пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица, 

проценки (бизнис проценки), раководење 

(советодавни услуги за бизнис раководење), 

раководење со датотеки (компјутеризирано 

раководење со датотеки), раководење со 

персонал (консултации за раководење со 

персонал), систематизација на информации 

во компјутерски бази на податоци, собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци, советување за бизнис работење, 

советување за бизнис работење и 

организација, услуги за преместување на 

бизнисите  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер, издавање 

на софтвер, изработка (концепирање) на 

софтвери, други консултации и понуда на 

софтвер, консултации во врска со сметачи, 

компјутерски хардвер, консултации во врска 

со хардвер, литографско печатење, офсет 

печатење, печатарство, професионална 

ориентација, сметачи (изнајмување сметачи), 

сметачи (програмирање на сметачите), 

стручни консултации (кои не се однесуваат 

на водење на работите), уредување и 

одржување на веб страници, централна база 

на податоци (изнајмување време за пристап 

до базите на податоци), обработка на 

податоци, компјутерски активности; 

софтверски решенија и развивање на 

апликации за он-лајн бизниси; изнајмување 

веб [интернет] сервери, изнајмување 

компјутерски програми, компјутерски бази на 

податоци (обновување компјутерски бази на 

податоци), компјутерски системи, 

компјутерско програмирање  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување; 

кафетерии; ресторани; снек-барови; 

изнајмување за времено сместување  

 

(111)  24494  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/781 (220)  08/08/2016 

(181)  08/08/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 
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(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела и сите нијанси на сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  компресивна трикотажа; градирана 

компресивна трикотажа; медицински 

подржана трикотажа; компресивни високи 

чорапи; компресивни хулахопки; ортопедска и 

терапевтска трикотажа; трикотажа за 

медицински, хируршки и / или профилактички 

цели; медицински и хируршки чорапи и 

високи чорапи  

кл. 25  облека; обувки; трикотажа; хулахопки; 

високи чорапи; чорапи  

 

(111)  24495  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/785 (220)  09/08/2016 

(181)  09/08/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

 

(591)  црна, бела и сите нијанси на жолта, 

сина, зелена, кафена, сива и сребрена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  компресивна трикотажа; градирана 

компресивна трикотажа; медицински 

подржана трикотажа; компресивни високи 

чорапи; компресивни хулахопки; ортопедска и 

терапевтска трикотажа; трикотажа за 

медицински, хируршки и / или профилактички 

цели; медицински и хируршки чорапи и 

високи чорапи  

кл. 25  облека; обувки; трикотажа; хулахопки; 

високи чорапи; чорапи  

 

(111)  24496  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/787 (220)  11/08/2016 

(181)  11/08/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  NEOSTRATA COMPANY, INC. 

307 College Road East, Princeton, New 

Jersay, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

EXUVIANCE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за чистење за лицето, 

лосиони, навлажнувачи, креми, гелови, 

серуми, тонери, производи за миење за 

ексфолијација, лосиони за ексфолијација, 

тријачи, производи за сончање, маски за 

лице, производи за луштење на лицето, 

серуми и креми против-стареење; производи 

за чистење на телото, лосиони, 

навлажнувачи, креми, гелови; креми за очи, 

маски за очи; козметика, имено, основи и 

маски  

кл. 5  медицински препарати за грижа на 

кожата за третман на акни; фармацевтски 

формулации за третман на интегументарни 

состојби, имено креми, лосиони, гелови, 

раствори за кожа  
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(111)  24497  (151)  04/04/2017 

(210)  TM  2016/795 (220)  16/08/2016 

(181)  16/08/2026 

(450) 30/04/2017 

(300)  015148828  25/02/2016  EM 

(732)  W. Neudorff GmbH KG 

An der Mühle 3, D-31860 Emmerthal, DE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

Promanal 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството  

кл. 5  препарати за уништување штетници, 

особено земјоделски инсектициди; 

хербициди; фунгициди  

 

(111)  24123  (151)  22/02/2017 

(210)  TM  2016/925 (220)  28/09/2016 

(181)  28/09/2026 

(450) 30/04/2017 

(732)  Друштво за производство 

угостителство трговија и услуги СЕДРА 

ДОО експорт-импорт Тетово 

ул. Благоја Тоска бр. Зелен-Пазар лок / бр. 

8, Тетово, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, жолта, сива и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување f 
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски броj 

(111) (510) 

1 23964 

1 23968 

1 23975 

1 23976 

1 23980 

1 23988 

1 24024 

1 24028 

1 24047 

1 24118 

1 24132 

1 24160 

1 24163 

1 24179 

1 24208 

1 24254 

1 24388 

1 24417 

1 24462 

1 24488 

1 24497 

1 24519 

2 23966 

2 23967 

2 24064 

2 24104 

2 24145 

2 24198 

2 24199 

2 24200 

2 24208 

2 24311 

2 24312 

2 24324 

3 23962 

3 24064 

3 24104 

3 24110 

3 24112 

3 24119 

3 24120 

3 24121 

3 24126 

3 24141 

3 24146 

3 24152 

3 24167 

3 24169 

3 24172 

3 24181 

3 24209 

3 24213 

3 24214 

3 24215 

3 24216 

3 24217 

3 24231 

3 24233 

3 24238 

3 24239 

3 24240 

3 24241 

3 24242 

3 24244 

3 24245 

3 24255 

3 24261 

3 24273 

3 24285 

3 24314 

3 24369 

3 24432 

3 24451 

3 24453 

3 24455 

3 24456 

3 24457 

3 24458 

3 24459 

3 24460 

3 24461 

3 24463 

3 24469 

3 24471 

3 24476 

3 24480 

3 24485 

3 24486 

3 24496 

3 24525 

3 24531 

3 24532 

3 24535 

4 24064 

4 24065 

4 24086 

4 24101 

4 24102 

4 24103 

4 24139 

4 24182 

4 24183 

4 24513 

4 24519 

5 23964 

5 23968 

5 23969 

5 23971 

5 23975 

5 23976 

5 23980 

5 23981 

5 23983 

5 23987 

5 23988 

5 23991 

5 23993 

5 23995 

5 23996 

5 23997 

5 24001 

5 24003 

5 24011 

5 24019 

5 24024 

5 24028 

5 24036 

5 24048 

5 24052 

5 24054 

5 24055 

5 24057 

5 24058 

5 24061 

5 24062 

5 24068 

5 24069 

5 24071 

5 24072 

5 24074 

5 24076 

5 24078 

5 24081 

5 24083 

5 24114 

5 24115 

5 24116 

5 24117 

5 24126 

5 24131 

5 24134 

5 24141 

5 24146 

5 24152 

5 24160 

5 24165 

5 24167 

5 24172 

5 24179 

5 24181 

5 24185 

5 24187 

5 24194 

5 24201 
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5 24233 

5 24234 

5 24254 

5 24255 

5 24265 

5 24275 

5 24295 

5 24298 

5 24300 

5 24303 

5 24304 

5 24314 

5 24316 

5 24317 

5 24322 

5 24323 

5 24345 

5 24346 

5 24363 

5 24364 

5 24375 

5 24376 

5 24377 

5 24379 

5 24381 

5 24382 

5 24383 

5 24384 

5 24385 

5 24392 

5 24393 

5 24399 

5 24421 

5 24422 

5 24423 

5 24424 

5 24428 

5 24431 

5 24440 

5 24441 

5 24442 

5 24451 

5 24462 

5 24467 

5 24474 

5 24475 

5 24478 

5 24480 

5 24485 

5 24496 

5 24497 

5 24533 

5 24535 

6 24000 

6 24002 

6 24099 

6 24128 

6 24263 

6 24425 

6 24513 

6 24519 

7 23982 

7 24032 

7 24033 

7 24034 

7 24035 

7 24118 

7 24128 

7 24163 

7 24182 

7 24183 

7 24196 

7 24263 

7 24360 

7 24404 

7 24417 

7 24425 

8 24032 

8 24033 

8 24034 

8 24035 

8 24182 

8 24183 

8 24189 

8 24404 

8 24409 

8 24471 

8 24525 

9 23947 

9 23948 

9 23950 

9 23953 

9 23954 

9 23955 

9 23973 

9 24038 

9 24066 

9 24068 

9 24074 

9 24105 

9 24138 

9 24147 

9 24148 

9 24174 

9 24175 

9 24176 

9 24196 

9 24203 

9 24247 

9 24248 

9 24251 

9 24254 

9 24263 

9 24267 

9 24279 

9 24293 

9 24296 

9 24313 

9 24335 

9 24369 

9 24380 

9 24394 

9 24402 

9 24416 

9 24423 

9 24424 

9 24425 

9 24433 

9 24438 

9 24439 

9 24444 

9 24445 

9 24446 

9 24447 

9 24448 

9 24454 

9 24468 

9 24479 

9 24510 

9 24520 

9 24521 

9 24522 

10 23969 

10 24126 

10 24196 

10 24254 

10 24300 

10 24310 

10 24423 

10 24424 

10 24481 

10 24484 

10 24494 

10 24495 

10 24499 

10 24535 

11 23973 

11 24174 

11 24175 

11 24176 

11 24404 

11 24425 

11 24448 

11 24513 

11 24539 

12 23960 

12 23961 

12 23982 

12 23990 

12 23998 

12 24087 

12 24138 

12 24139 

12 24149 

12 24168 

12 24174 

12 24175 

12 24176 

12 24178 

12 24202 

12 24231 

12 24258 

12 24280 

12 24282 

12 24337 

12 24338 

12 24360 

12 24387 

12 24407 

12 24410 

12 24411 

12 24412 

12 24413 

12 24415 

12 24418 

12 24465 

12 24466 

12 24502 

12 24503 

14 24113 
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14 24294 

14 24369 

15 24296 

16 23948 

16 23950 

16 23953 

16 23954 

16 23955 

16 23979 

16 23994 

16 24051 

16 24093 

16 24118 

16 24186 

16 24198 

16 24199 

16 24200 

16 24201 

16 24244 

16 24247 

16 24248 

16 24254 

16 24294 

16 24297 

16 24311 

16 24312 

16 24319 

16 24324 

16 24328 

16 24329 

16 24353 

16 24354 

16 24355 

16 24368 

16 24395 

16 24429 

16 24438 

16 24439 

16 24498 

16 24508 

16 24509 

16 24511 

16 24512 

16 24537 

16 24538 

17 24182 

17 24183 

17 24198 

17 24199 

17 24200 

17 24232 

17 24311 

17 24312 

17 24324 

17 24513 

17 24539 

18 24012 

18 24016 

18 24193 

18 24201 

18 24294 

18 24356 

18 24357 

18 24358 

18 24359 

18 24369 

18 24443 

18 24444 

18 24445 

18 24446 

19 23951 

19 23952 

19 24132 

19 24208 

19 24219 

19 24344 

20 24004 

20 24093 

20 24472 

20 24516 

20 24517 

21 24104 

21 24118 

21 24151 

21 24201 

21 24245 

21 24368 

21 24410 

21 24411 

21 24412 

21 24413 

21 24415 

21 24423 

21 24424 

21 24480 

21 24485 

21 24498 

21 24513 

21 24539 

22 24418 

22 24516 

22 24517 

24 24027 

24 24192 

24 24344 

24 24368 

24 24516 

24 24517 

25 23963 

25 23965 

25 23978 

25 23979 

25 24012 

25 24016 

25 24027 

25 24060 

25 24100 

25 24105 

25 24143 

25 24170 

25 24173 

25 24192 

25 24193 

25 24197 

25 24201 

25 24309 

25 24326 

25 24344 

25 24356 

25 24357 

25 24358 

25 24359 

25 24362 

25 24369 

25 24386 

25 24394 

25 24407 

25 24443 

25 24444 

25 24445 

25 24446 

25 24470 

25 24481 

25 24484 

25 24494 

25 24495 

25 24499 

27 24232 

28 23979 

28 24008 

28 24012 

28 24016 

28 24389 

28 24407 

29 23977 

29 24006 

29 24022 

29 24025 

29 24040 

29 24041 

29 24050 

29 24063 

29 24080 

29 24097 

29 24098 

29 24124 

29 24125 

29 24127 

29 24132 

29 24151 

29 24153 

29 24154 

29 24155 

29 24156 

29 24157 

29 24158 

29 24159 

29 24201 

29 24211 

29 24221 

29 24229 

29 24230 

29 24250 

29 24256 

29 24259 

29 24260 

29 24262 

29 24264 

29 24271 

29 24286 

29 24301 

29 24305 

29 24306 

29 24320 

29 24344 

29 24367 

29 24390 

29 24391 

29 24408 

29 24419 
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29 24420 

29 24421 

29 24422 

29 24449 

29 24473 

29 24500 

29 24501 

29 24514 

29 24515 

30 23949 

30 23956 

30 23957 

30 23958 

30 23959 

30 23970 

30 23984 

30 23985 

30 23989 

30 24008 

30 24026 

30 24029 

30 24030 

30 24031 

30 24039 

30 24040 

30 24041 

30 24042 

30 24043 

30 24044 

30 24045 

30 24046 

30 24050 

30 24062 

30 24063 

30 24073 

30 24075 

30 24085 

30 24093 

30 24113 

30 24124 

30 24125 

30 24151 

30 24163 

30 24167 

30 24191 

30 24201 

30 24206 

30 24221 

30 24222 

30 24223 

30 24224 

30 24225 

30 24226 

30 24227 

30 24228 

30 24250 

30 24264 

30 24271 

30 24286 

30 24301 

30 24348 

30 24349 

30 24350 

30 24351 

30 24352 

30 24365 

30 24372 

30 24373 

30 24374 

30 24378 

30 24390 

30 24391 

30 24396 

30 24403 

30 24421 

30 24422 

30 24427 

30 24434 

30 24435 

30 24473 

30 24474 

30 24475 

30 24500 

30 24501 

30 24514 

30 24515 

30 24534 

31 23989 

31 24007 

31 24009 

31 24010 

31 24013 

31 24014 

31 24015 

31 24017 

31 24018 

31 24020 

31 24021 

31 24022 

31 24023 

31 24025 

31 24124 

31 24125 

31 24132 

31 24140 

31 24142 

31 24201 

31 24220 

31 24221 

31 24250 

31 24347 

31 24390 

31 24391 

31 24408 

31 24421 

31 24422 

31 24434 

31 24435 

31 24488 

31 24500 

31 24501 

32 23972 

32 23986 

32 24007 

32 24009 

32 24010 

32 24013 

32 24014 

32 24015 

32 24017 

32 24018 

32 24020 

32 24021 

32 24023 

32 24039 

32 24040 

32 24042 

32 24044 

32 24093 

32 24111 

32 24124 

32 24125 

32 24132 

32 24140 

32 24142 

32 24151 

32 24207 

32 24211 

32 24220 

32 24221 

32 24235 

32 24250 

32 24270 

32 24272 

32 24274 

32 24277 

32 24281 

32 24283 

32 24299 

32 24344 

32 24361 

32 24366 

32 24374 

32 24393 

32 24421 

32 24422 

32 24449 

32 24464 

32 24473 

32 24487 

32 24505 

32 24506 

32 24507 

32 24536 

33 23992 

33 24122 

33 24144 

33 24268 

33 24325 

33 24327 

33 24331 

33 24344 

33 24370 

33 24371 

33 24452 

33 24477 

33 24536 

34 24067 

34 24068 

34 24070 

34 24074 

34 24079 

34 24082 

34 24089 

34 24109 

34 24129 

34 24130 

34 24161 

34 24162 

34 24180 
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34 24204 

34 24205 

34 24339 

34 24340 

34 24341 

34 24342 

34 24343 

34 24400 

34 24426 

35 23948 

35 23949 

35 23950 

35 23951 

35 23952 

35 23953 

35 23954 

35 23955 

35 23957 

35 23972 

35 23979 

35 23992 

35 23999 

35 24004 

35 24022 

35 24025 

35 24026 

35 24027 

35 24031 

35 24038 

35 24049 

35 24051 

35 24059 

35 24060 

35 24062 

35 24063 

35 24077 

35 24084 

35 24088 

35 24090 

35 24091 

35 24092 

35 24093 

35 24094 

35 24095 

35 24096 

35 24097 

35 24098 

35 24105 

35 24107 

35 24108 

35 24118 

35 24128 

35 24132 

35 24133 

35 24135 

35 24136 

35 24137 

35 24139 

35 24147 

35 24148 

35 24150 

35 24152 

35 24157 

35 24166 

35 24171 

35 24177 

35 24181 

35 24186 

35 24190 

35 24192 

35 24193 

35 24195 

35 24196 

35 24197 

35 24201 

35 24203 

35 24211 

35 24212 

35 24218 

35 24219 

35 24220 

35 24222 

35 24223 

35 24224 

35 24225 

35 24226 

35 24227 

35 24231 

35 24232 

35 24233 

35 24236 

35 24237 

35 24243 

35 24244 

35 24245 

35 24247 

35 24248 

35 24252 

35 24253 

35 24256 

35 24258 

35 24262 

35 24271 

35 24287 

35 24288 

35 24289 

35 24292 

35 24296 

35 24297 

35 24302 

35 24307 

35 24308 

35 24309 

35 24314 

35 24327 

35 24328 

35 24329 

35 24330 

35 24339 

35 24340 

35 24341 

35 24342 

35 24343 

35 24344 

35 24353 

35 24354 

35 24355 

35 24360 

35 24380 

35 24394 

35 24395 

35 24397 

35 24398 

35 24427 

35 24429 

35 24433 

35 24434 

35 24435 

35 24443 

35 24447 

35 24450 

35 24464 

35 24465 

35 24466 

35 24470 

35 24474 

35 24475 

35 24482 

35 24483 

35 24489 

35 24490 

35 24491 

35 24492 

35 24493 

35 24498 

35 24502 

35 24503 

35 24504 

35 24508 

35 24509 

35 24510 

35 24511 

35 24512 

35 24514 

35 24520 

35 24521 

35 24522 

35 24523 

35 24526 

35 24527 

35 24528 

35 24529 

35 24530 

35 24535 

35 24537 

35 24538 

35 24539 

35 24540 

35 24541 

35 24543 

35 24544 

35 24545 

36 24088 

36 24090 

36 24091 

36 24092 

36 24132 

36 24171 

36 24195 

36 24218 

36 24236 

36 24237 

36 24247 

36 24248 

36 24253 

36 24258 

36 24276 

36 24278 

36 24302 

36 24307 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    693 | С т р а н а  

 

30 Април 2017 Гласник Бр. 2/2017  

36 24308 

36 24344 

36 24353 

36 24436 

36 24437 

36 24482 

36 24483 

36 24502 

36 24503 

36 24542 

37 23951 

37 23952 

37 23974 

37 24065 

37 24099 

37 24118 

37 24132 

37 24139 

37 24171 

37 24196 

37 24243 

37 24247 

37 24248 

37 24302 

37 24313 

37 24388 

37 24410 

37 24411 

37 24412 

37 24413 

37 24415 

37 24417 

37 24425 

37 24482 

37 24483 

37 24510 

37 24520 

37 24521 

37 24522 

37 24539 

38 23948 

38 23950 

38 23953 

38 23954 

38 23955 

38 24038 

38 24051 

38 24053 

38 24094 

38 24095 

38 24132 

38 24150 

38 24247 

38 24248 

38 24279 

38 24287 

38 24288 

38 24289 

38 24290 

38 24296 

38 24330 

38 24334 

38 24380 

38 24394 

38 24433 

38 24438 

38 24439 

38 24468 

38 24489 

38 24492 

38 24510 

38 24520 

38 24521 

38 24522 

38 24526 

38 24527 

38 24528 

38 24529 

38 24530 

39 23999 

39 24005 

39 24050 

39 24084 

39 24093 

39 24118 

39 24132 

39 24164 

39 24184 

39 24210 

39 24249 

39 24256 

39 24258 

39 24262 

39 24269 

39 24302 

39 24308 

39 24344 

39 24502 

39 24503 

39 24513 

39 24519 

40 24132 

40 24201 

40 24301 

40 24302 

40 24408 

40 24425 

40 24470 

40 24540 

41 23947 

41 23948 

41 23950 

41 23953 

41 23954 

41 23955 

41 23979 

41 24005 

41 24008 

41 24037 

41 24038 

41 24051 

41 24053 

41 24077 

41 24090 

41 24091 

41 24092 

41 24094 

41 24095 

41 24107 

41 24108 

41 24132 

41 24143 

41 24150 

41 24173 

41 24177 

41 24186 

41 24188 

41 24196 

41 24212 

41 24246 

41 24247 

41 24248 

41 24254 

41 24266 

41 24269 

41 24279 

41 24284 

41 24287 

41 24288 

41 24289 

41 24296 

41 24297 

41 24302 

41 24307 

41 24318 

41 24328 

41 24329 

41 24330 

41 24336 

41 24354 

41 24355 

41 24389 

41 24394 

41 24395 

41 24397 

41 24398 

41 24407 

41 24429 

41 24430 

41 24468 

41 24504 

41 24508 

41 24509 

41 24511 

41 24512 

41 24537 

41 24538 

41 24543 

42 23947 

42 23974 

42 24000 

42 24002 

42 24038 

42 24077 

42 24084 

42 24096 

42 24099 

42 24132 

42 24147 

42 24148 

42 24166 

42 24203 

42 24243 

42 24246 

42 24247 

42 24248 

42 24302 

42 24313 

42 24380 

42 24394 
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42 24414 

42 24433 

42 24465 

42 24466 

42 24472 

42 24489 

42 24490 

42 24491 

42 24492 

42 24493 

42 24498 

42 24510 

42 24520 

42 24521 

42 24522 

42 24523 

42 24526 

42 24527 

42 24528 

42 24529 

42 24530 

43 24005 

43 24031 

43 24049 

43 24059 

43 24090 

43 24091 

43 24092 

43 24123 

43 24124 

43 24125 

43 24132 

43 24177 

43 24201 

43 24210 

43 24246 

43 24247 

43 24248 

43 24257 

43 24264 

43 24269 

43 24286 

43 24291 

43 24292 

43 24307 

43 24321 

43 24331 

43 24332 

43 24333 

43 24344 

43 24401 

43 24490 

43 24491 

43 24493 

43 24518 

43 24543 

44 24056 

44 24106 

44 24132 

44 24141 

44 24152 

44 24210 

44 24246 

44 24266 

44 24307 

44 24315 

44 24540 

45 24038 

45 24107 

45 24108 

45 24166 

45 24218 

45 24246 

45 24247 

45 24248 

45 24252 

45 24302 

45 24344 

45 24380 

45 24389 

45 24394 

45 24405 

45 24406 

45 24524 

45 24544 

45 24545 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

(732) (210) (111) 

"BB-NCIPD" - Ltd MK/T/ 2016/80 23983 

"DAST" sha MK/T/ 2015/953 24219 

„Искра Перлес“ ДООЕЛ  MK/T/ 2016/300 24113 

A007 d.o.o MK/T/ 2015/1188 24084 

Abbott Molecular Inc. MK/T/ 2015/1259 24462 

ACCOR MK/T/ 2015/788 24401 

Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING MK/T/ 2015/593 24204 

Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING MK/T/ 2015/1166 24161 

Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING MK/T/ 2015/1167 24162 

Aktsionerno Droujesvo BULGARTABAC HOLDING  MK/T/ 2015/573 24205 

Akzo Nobel Coatings International B.V. MK/T/ 2016/59 23967 

Akzo Nobel Coatings International B.V. MK/T/ 2016/60 23966 

All Star C.V. MK/T/ 2015/917 24447 
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All Star C.V. MK/T/ 2015/918 24446 

All Star C.V. MK/T/ 2015/919 24445 

All Star C.V. MK/T/ 2015/920 24444 

ALPHA BANK A.E MK/T/ 2015/1093 24353 

ALPHA BANK A.E. MK/T/ 2016/23 24195 

Amgen Inc. (Delaware corporation) MK/T/ 2015/651 24134 

Amgen Inc., (Delaware corporation) MK/T/ 2016/46 23987 

Apple Inc MK/T/ 2015/898 24318 

Apple Inc. MK/T/ 2015/644 24129 

Apple Inc. MK/T/ 2015/645 24130 

ASOS Plc MK/T/ 2015/646 24336 

ASOS Plc MK/T/ 2015/663 24369 

AT&T Intellectual Property II, L.P. MK/T/ 2016/88 24247 

AT&T Intellectual Property II, L.P. MK/T/ 2016/89 24248 

August Storck KG MK/T/ 2015/595 24206 

Automatic Switch Company MK/T/ 2016/95 23999 

AXN Network Inc. MK/T/ 2015/1242 24290 

B.Braun Melsungen AG MK/T/ 2016/585 24275 

BASF Agro B.V, Arnhem (NL) MK/T/ 2016/195 24304 

Basf Corporation MK/T/ 2016/281 24028 

BASF SE MK/T/ 2016/43 23976 

BASF SE MK/T/ 2016/44 23975 

BASF SE MK/T/ 2016/50 23980 

BASF SE MK/T/ 2016/51 23964 

BASF SE MK/T/ 2016/52 23968 

BASF SE MK/T/ 2016/770 24488 

BASF SE MK/T/ 2015/822 24179 

Belron Hungary Kft - Zug Branch MK/T/ 2015/834 24410 

Belron Hungary Kft - Zug Branch MK/T/ 2015/835 24411 

Belron Hungary Kft - Zug Branch MK/T/ 2015/836 24412 

Belron Hungary Kft - Zug Branch MK/T/ 2015/837 24413 

Belron Hungary Kft - Zug Branch MK/T/ 2015/838 24415 

Belron Hungary Kft - Zug Branch MK/T/ 2015/839 24417 

Belron Hungary Kft - Zug Branch MK/T/ 2015/840 24418 

BELUPO lijakovi i kozmetika d.d MK/T/ 2016/178 24303 

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d MK/T/ 2016/91 24011 

BELUPO ljekovi i kozmetika d.d MK/T/ 2015/1134 24076 

BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation) MK/T/ 2015/772 24385 

BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITED MK/T/ 2016/67 23993 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2015/1161 24078 
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BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2015/1223 24392 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2015/896 23971 

Castrol Limited MK/T/ 2015/1176 24086 

Castrol Limited MK/T/ 2015/1178 24065 

Colgate - Palmolive Company, (A Delaware Corporation) MK/T/ 2015/945 24213 

Colgate - Palmolive Company, (A Delaware Corporation) MK/T/ 2015/946 24214 

Colgate - Palmolive Company, (A Delaware Corporation) MK/T/ 2015/947 24215 

Colgate - Palmolive Company, (A Delaware Corporation) MK/T/ 2015/948 24216 

Colgate - Palmolive Company, (A Delaware Corporation) MK/T/ 2015/949 24217 

Colgate - Palmolive Company, а Delaware corporation MK/T/ 2015/565 24169 

Colgate - Palmolive Company, а Delaware corporation MK/T/ 2015/869 24432 

CORPORACION HABANOS, S.A. MK/T/ 2015/823 24180 

CPM YAZILIM A.S. MK/T/ 2015/532 24147 

CPM YAZILIM A.S. MK/T/ 2015/534 24148 

CPM YAZILIM A.S. MK/T/ 2015/586 24203 

Cushman & Wakefield, Inc. MK/T/ 2016/175 24302 

Daimler AG MK/T/ 2016/136 24313 

DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its registred office in Bucharest MK/T/ 2015/475 24133 

DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its registred office in Bucharest MK/T/ 2015/476 24135 

DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its registred office in Bucharest MK/T/ 2015/478 24136 

DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its registred office in Bucharest MK/T/ 2015/479 24137 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2016/283 24114 

Deva Holdings A.S. MK/T/ 2015/764 24375 

Deva Holdings A.S. MK/T/ 2015/766 24376 

Deva Holdings A.S. MK/T/ 2015/767 24377 

Deva Holdings A.S. MK/T/ 2015/768 24381 

Deva Holdings A.S. MK/T/ 2015/769 24382 

Deva Holdings A.S. MK/T/ 2015/770 24383 

Deva Holdings A.S. MK/T/ 2015/771 24384 

Diageo North America, Inc. MK/T/ 2015/526 24144 

Diageo North America, Inc. MK/T/ 2015/664 24370 

Diageo North America, Inc. MK/T/ 2015/665 24371 

Dun & Bradstreet International Ltd. MK/T/ 2015/221 24088 

E. MISHAN & SONS, INC. MK/T/ 2015/809 24387 

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI MK/T/ 2015/802 24403 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ȘİRKETİ MK/T/ 2016/598 24378 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ȘİRKETİ MK/T/ 2016/17 23956 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ȘİRKETİ MK/T/ 2016/21 23958 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ȘİRKETİ MK/T/ 2016/27 23959 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ȘİRKETİ MK/T/ 2016/62 23970 
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Europcar Groupe MK/T/ 2015/804 24503 

Europcar Groupe MK/T/ 2015/805 24502 

Europcar International MK/T/ 2015/979 24258 

FCA US LLC, a limited liability company organized and existing under 

the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2015/1162 24282 

FCA US LLC, a limited liability company organized and existing under 

the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2015/1163 24280 

FIL Limited MK/T/ 2016/574 24276 

FIL Limited MK/T/ 2016/583 24278 

Fortex Nutraceuticals LTD Sofia MK/T/ 2015/1197 24062 

Fortex Nutraceuticals LTD Sofia MK/T/ 2016/733 24474 

Fortex Nutraceuticals LTD Sofia MK/T/ 2016/734 24475 

FRUTEX sh.p.k. MK/T/ 2015/474 24536 

Gajur Lloga MK/T/ 2015/930 24208 

GALERIA Kaufhof GmbH MK/T/ 2015/568 24170 

GENERAL MOTORS LLC, a limited lability company organized and 

existing under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2015/537 24149 

GENERAL MOTORS LLC, a limited lability company organized and 

existing under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2015/1182 24087 

Gentherm Incorporated MK/T/ 2015/578 24174 

Gentherm Incorporated MK/T/ 2015/579 24175 

Gentherm Incorporated MK/T/ 2015/580 24176 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A MK/T/ 2015/1158 24081 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A MK/T/ 2015/1159 24083 

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH MK/T/ 2015/908 24337 

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH MK/T/ 2015/909 24338 

Goya Foods, Inc. MK/T/ 2016/728 24473 

Guangzhou Qingxiu Rihua Co., Ltd MK/T/ 2015/1208 24261 

Haver Ecza Deposu AS MK/T/ 2016/565 24379 

HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI MK/T/ 2015/1013 24310 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2015/1121 24072 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2015/1122 24069 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2015/1123 24071 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2015/152 24131 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2016/359 24003 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2016/360 24001 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2016/73 23981 

Henkel Limited MK/T/ 2014/521 24104 

Herba Svet Preduzece za izradu preparata, drustvo sa ogranicenom 

odgovornoscu, Beograd 

MK/T/ 2012/582 24451 

Herbalife International, Inc. MK/T/ 2015/1018 24364 
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Herbalife International, Inc. MK/T/ 2015/1027 24363 

Hilton Worldwide Holding LLP MK/T/ 2015/989 24266 

Himalaya Global Holdings Ltd. MK/T/ 2015/599 24167 

HINDUSTAN PENCILS PRIVATE LIMITED MK/T/ 2015/897 24319 

Home Box Office, Inc., a Delaware corporation MK/T/ 2015/902 24468 

HONDA MOTOR CO., LTD. MK/T/ 2016/79 23990 

HUAWEI TECHONOLOGIES CO., LTD  MK/T/ 2015/800 24402 

HUTESA AGROALIMENTARIA, S.A. MK/T/ 2014/1089 24006 

Hyundai Corporation MK/T/ 2015/907 24448 

IHH HEALTHCARE BERHAD MK/T/ 2015/603 24236 

IHH HEALTHCARE BERHAD MK/T/ 2015/604 24237 

INA -industrija nafte d.d. MK/T/ 2016/14 24103 

INA -industrija nafte d.d. MK/T/ 2016/15 24102 

INA -industrija nafte d.d. MK/T/ 2016/16 24101 

INDEVUS PHARMACEUTICALS, INC. MK/T/ 2007/1169 24187 

Instagram, LLC MK/T/ 2015/1206 24394 

Intercontinental Great Brands LLC MK/T/ 2015/1125 24073 

Intercontinental Great Brands LLC MK/T/ 2015/1164 24085 

INTERNATIONAL FOODSTUFFS COMPANY MK/T/ 2015/1035 24286 

Ivax International B.V. MK/T/ 2015/911 23969 

Jaguar Land Rover Limited MK/T/ 2016/93 24012 

Jaguar Land Rover Limited MK/T/ 2016/94 24016 

Japan Tobacco, Inc. MK/T/ 2015/787 24400 

John Player & Sons Limited MK/T/ 2016/348 24109 

JOHNSON & JOHNSON MK/T/ 2015/974 24254 

JOHNSON & JOHNSON MK/T/ 2015/975 24255 

Kia Motors Corporation MK/T/ 2016/26 23961 

''KRAS'' PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D MK/T/ 2016/100 24008 

LRC Products Limited MK/T/ 2016/149 24525 

LRC Products Limited MK/T/ 2016/744 24499 

LRC Products Limited MK/T/ 2016/760 24481 

LRC Products Limited MK/T/ 2016/761 24484 

LRC Products Limited MK/T/ 2016/781 24494 

LRC Products Limited MK/T/ 2016/785 24495 

LRC Products Limited MK/T/ 2015/831 24409 

MARBO PRODUCT d.o.o. MK/T/ 2016/318 24320 

Marriott Worldwide Corporation MK/T/ 2016/217 24307 

Marriott Worldwide Corporation MK/T/ 2016/85 24092 

Marriott Worldwide Corporation MK/T/ 2016/86 24091 

Marriott Worldwide Corporation MK/T/ 2016/87 24090 
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Marriott Worldwide Corporation, a Maryland corporation MK/T/ 2015/978 24257 

MEIZU TECHNOLOGY CO. LTD MK/T/ 2015/990 24267 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/ 2016/334 24317 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/ 2016/335 24316 

Mirna Rovinj d.o.o. MK/T/ 2015/821 24408 

Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha MK/T/ 2016/1 23960 

MLS CO., LTD MK/T/ 2015/900 23973 

Monsanto Technology LLC MK/T/ 2016/319 24024 

Monster Energy Company, a Delaware corporation MK/T/ 2016/248 23986 

Motorola Trademark Holdings, LLC MK/T/ 2015/1267 24454 

MSA IP-MILOJEVIC, SEKULIC ADVOKATI MK/T/ 2015/576 24166 

Nasalprodukter Sverige AB MK/T/ 2016/154 24300 

NBA Propertes, Inc MK/T/ 2015/1020 24284 

NBA Propertes, Inc. MK/T/ 2015/577 24173 

NBA Properties, Inc. MK/T/ 2015/523 24143 

NEOSTRATA COMPANY, INC. MK/T/ 2016/787 24496 

Nestle Skin Health S.A. MK/T/ 2015/610 24126 

NIKE INNOVATE C.V. Nationality: A Dutch limited partnership 

(commanditaire vennootschap) organized and existing under the laws 

of the Netherlands 

MK/T/ 2016/290 24326 

NIKON CORPORATION MK/T/ 2015/1187 24066 

NIPPON SODA CO., LTD. MK/T/ 2015/1238 24265 

NIPPON SODA CO., LTD. MK/T/ 2016/84 24194 

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. MK/T/ 2015/624 24399 

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. MK/T/ 2015/639 24295 

NOVARTIS AG MK/T/ 2011/1349 24185 

Novartis AG MK/T/ 2016/106 24036 

Novartis AG MK/T/ 2016/107 24019 

Old Navy (ITM) Inc. MK/T/ 2015/773 24386 

Orbcomm LLC MK/T/ 2016/336 24334 

OSEM, d.o.o. MK/T/ 2016/161 24301 

Osman Nuri Polat MK/T/ 2016/738 24476 

Peacocks Stores Limited MK/T/ 2016/83 24193 

Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd MK/T/ 2015/1240 24452 

Perry Ellis International Group Holdings Limited MK/T/ 2016/218 24359 

Perry Ellis International Group Holdings Limited MK/T/ 2016/219 24358 

Perry Ellis International Group Holdings Limited MK/T/ 2016/220 24357 

Perry Ellis International Group Holdings Limited MK/T/ 2016/221 24356 

Pettigo Comercio Internacional, Lda MK/T/ 2016/246 24439 

Pettigo Comercio Internacional, Lda MK/T/ 2016/247 24438 
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Philip Morris Brands Sarl MK/T/ 2015/1243 24070 

Philip Morris Brands Sarl MK/T/ 2015/1244 24079 

Philip Morris Brands Sarl MK/T/ 2015/1245 24082 

Philip Morris Brands Sarl MK/T/ 2015/1246 24089 

PLIVA Hrvatska d.o.o. MK/T/ 2016/28 24323 

PLIVA Hrvatska d.o.o. MK/T/ 2016/29 24322 

PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2015/527 24145 

PROSOL S.P.A. MK/T/ 2016/77 23989 

Reckitt & Colman (Overseas) Limited MK/T/ 2016/723 24471 

Red Bull GmbH MK/T/ 2016/769 24487 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH MK/T/ 2015/1263 24067 

Rotam Agrochem International Company Limited MK/T/ 2015/1193 24160 

SAPONIA, Kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek MK/T/ 2015/543 24531 

SAPONIA, Kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek MK/T/ 2015/544 24532 

SELIM GULEC MK/T/ 2016/302 24112 

SHIMADZU CORPORATION a corporation organized and existing under 

the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of 

MK/T/ 2016/22 24196 

SHIMANO INC. a corporation, organized and existing under the laws of 

Japan, Manufacturers and Merchants, of 

MK/T/ 2015/507 24138 

SHIMANO INC., a corporation organized and existing under the laws of 

Japan, Manufactures and Merchants, of 

MK/T/ 2015/818 24407 

Shiseido Company, Ltd. MK/T/ 2015/934 24209 

Skechers U.S.A., Inc. II a Delaware corporation MK/T/ 2015/913 23965 

Skechers U.S.A., Inc. II a Delaware corporation MK/T/ 2015/914 23978 

Societe des Produits Nestle S.A. MK/T/ 2015/1181 24075 

Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. MK/T/ 2016/81 23994 

Spirits International B.V. MK/T/ 2015/991 24268 

Stanley Black & Decker, Inc. MK/T/ 2014/1380 24033 

Swiss Pharma International AG MK/T/ 2015/1262 24052 

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG MK/T/ 2016/252 23988 

TDR d.o.o.  MK/T/ 2015/889 24343 

TDR d.o.o.  MK/T/ 2015/890 24340 

TDR d.o.o.  MK/T/ 2015/891 24341 

TDR d.o.o.  MK/T/ 2015/893 24339 

TDR d.o.o.  MK/T/ 2015/894 24342 

TECNO TELECOM (HK) LIMITED A corporation organized existing 

under the laws of HONG KONG 

MK/T/ 2015/958 24251 

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. MK/T/ 2016/741 24478 

Thai Union Group Public Company Limited MK/T/ 2016/75 24201 

The Black & Decker Corporation MK/T/ 2014/1379 24032 
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The Black & Decker Corporation MK/T/ 2014/1382 24034 

The Cartoon Network, Inc. MK/T/ 2015/1184 24279 

The Coca-Cola Company MK/T/ 2015/548 24151 

THE GILLETTE COMPANY LLC MK/T/ 2015/633 24189 

The Procter  & Gamble Company MK/T/ 2015/563 24165 

The Procter & Gamble Company  MK/T/ 2016/25 23962 

The William Carter Company MK/T/ 2015/1055 24100 

The William Carter Company MK/T/ 2015/1057 24190 

Tianjin Lovol Heavy Industry Group Co., Ltd MK/T/ 2016/55 23982 

Too Faced Cosmetics, LLC MK/T/ 2016/721 24469 

TOP SHOP INTERNATIONAL SA MK/T/ 2015/1019 24362 

Toto Limited MK/T/ 2015/1005 24270 

Toto Limited MK/T/ 2015/1007 24272 

Toto Limited MK/T/ 2015/1008 24274 

Toto Limited MK/T/ 2015/1009 24277 

Toto Limited MK/T/ 2015/1010 24366 

Toto Limited MK/T/ 2015/1011 24281 

Toto Limited MK/T/ 2015/1012 24283 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 

MK/T/ 2015/582 24202 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 

MK/T/ 2016/320 23998 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 

MK/T/ 2015/801 24178 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor 

Corporation)  

MK/T/ 2015/562 24168 

Turlen Holding SA MK/T/ 2015/638 24294 

Umbrella Corporation LTD doo MK/T/ 2014/1233 24068 

Umbrella Corporation LTD doo MK/T/ 2014/1234 24074 

Unilever N.V. MK/T/ 2015/1254 24453 

Unilever N.V. MK/T/ 2015/1255 24463 

Unilever N.V. MK/T/ 2016/759 24480 

Unilever N.V. MK/T/ 2016/762 24485 

Unilever N.V. MK/T/ 2016/763 24486 

UNIMED Pharma, s.r.o., MK/T/ 2015/955 24533 

UPL LIMITED MK/T/ 2015/1109 24431 

VASILOPOULOS GEORGIOS MK/T/ 2008/1598 24344 

Viacom International Inc., a Delaware corporation MK/T/ 2016/142 24299 

VIANEX SA, ANONYME COMMERCIAL - INDUSTRIALTOURIST-HOTEL 

& MARITIME SOCIETE ANONYME 

MK/T/ 2016/253 23997 

VIANEX SA, ANONYME COMMERCIAL - INDUSTRIALTOURIST-HOTEL MK/T/ 2016/254 23996 
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& MARITIME SOCIETE ANONYME 

VIANEX SA, ANONYME COMMERCIAL - INDUSTRIALTOURIST-HOTEL 

& MARITIME SOCIETE ANONYME 

MK/T/ 2016/255 23995 

VIANEX SA, ANONYME COMMERCIAL - INDUSTRIALTOURIST-HOTEL 

& MARITIME SOCIETE ANONYME 

MK/T/ 2016/256 23991 

W. Neudorff GmbH KG MK/T/ 2016/795 24497 

Walton International Ltd. MK/T/ 2016/68 24197 

WD-40 Manufacturing Company (California Corporation) MK/T/ 2015/1157 24064 

YILDIS HOLDINGS A.Ş, MK/T/ 2015/906 23977 

Yildiz Holding A.S. MK/T/ 2016/63 23985 

Yildiz Holding A.S. MK/T/ 2016/64 23984 

Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. MK/T/ 2016/757 24479 

ZENTAX LIMITED, a BVI company MK/T/ 2016/130 24298 

ZTE CORPORATION MK/T/ 2015/637 24293 

А.Д. за пренос на електрична енергијаи управување со 

електроенергетскиот систем во државна сопственост, Скопје 

MK/T/ 2015/1229 24249 

Агенција за маркетинг ИДЕА Плус Комуникејшнс ДОО MK/T/ 2016/58 24096 

АД ЈАКА 80 Радовиш MK/T/ 2016/314 24442 

АД ЈАКА 80 Радовиш MK/T/ 2016/315 24441 

АД ЈАКА 80 Радовиш MK/T/ 2016/316 24440 

Адвокат Ирена Стојановиќ MK/T/ 2015/961 24252 

Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска MK/T/ 2016/349 24108 

Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска MK/T/ 2016/350 24107 

Адвокатско друштво Чичевалиев & Илијовски MK/T/ 2015/813 24405 

Адвокатско друштво Чичевалиев & Илијовски MK/T/ 2015/814 24406 

Адвокатско друштво Чукиќ и Марков MK/T/ 2012/661 23979 

АДИНГ а.д. Скопје MK/T/ 2002/904 24388 

Акционерско друштво за производство и промет на вино 

ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје 

MK/T/ 2016/241 24122 

Акционерско друштво за производство и промет на вино 

ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје 

MK/T/ 2016/740 24477 

Александар ИВАНОВ and Драган ИВАНОВ MK/T/ 2015/539 24421 

Александар ИВАНОВ and Драган ИВАНОВ MK/T/ 2015/540 24422 

Александар ИВАНОВ and Драган ИВАНОВ MK/T/ 2015/541 24423 

Александар ИВАНОВ and Драган ИВАНОВ MK/T/ 2015/542 24424 

АНТИЌ МЕДИА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/1119 24512 

АНТИЌ МЕДИА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/1120 24509 

Атанас Влахо MK/T/ 2014/1358 24049 

Атанас Влахо MK/T/ 2014/1359 24059 

БАЛКАНСКА ИСТРАЖУВАЧКА РЕПОРТЕРСКА МРЕЖА MK/T/ 2016/127 24297 

ВВ Метал ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/ 2015/1266 24063 
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ГАЛАФАРМ дооел Скопје MK/T/ 2015/680 24181 

ГАЛЕНИКА АД Београд MK/T/ 2014/1387 24428 

Георгиевски Стојан MK/T/ 2012/898 24508 

Глигориеска Маргарита MK/T/ 2016/726 24472 

ГРЕЕН ПЛАНЕТ д.о.о.е.л. MK/T/ 2014/420 24450 

ДГТУ ЛИМАК ДОО Скопје MK/T/ 2016/65 24482 

ДГТУ ЛИМАК ДОО Скопје MK/T/ 2016/66 24483 

ДЕНМАК доо MK/T/ 2016/309 24325 

ДИЈАНА ТАШКОВА АДВОКАТ MK/T/ 2015/1261 24524 

ДМИ ПХД СИСТЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2016/301 24541 

ДПТТУ БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/118 24093 

ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ MK/T/ 2016/53 24098 

ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ MK/T/ 2016/54 24097 

ДПУТ  ЗАМАН ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/242 24330 

ДПУТ  ЗАМАН ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/243 24328 

ДПУТ  ЗАМАН ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/244 24329 

ДПЧТ МАР & ЕВА &МАР увоз - извоз ДОО MK/T/ 2015/583 24309 

Драгош Александру Калин од Романија со привремен престој во 

Скопје 

MK/T/ 2015/1116 24510 

Драгош Александру Калин од Романија со привремен престој во 

Скопје 

MK/T/ 2015/1117 24522 

Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ 

Скопје 

MK/T/ 2015/1040 24311 

Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ 

Скопје 

MK/T/ 2015/1043 24198 

Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ 

Скопје 

MK/T/ 2015/1044 24200 

Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ 

Скопје 

MK/T/ 2015/1045 24312 

Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ 

Скопје 

MK/T/ 2015/1046 24199 

Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ 

Скопје 

MK/T/ 2015/1047 24324 

Друштво за вработување на инвалидни лица за производство, 

трговија и услуги ХАМАЧИ ДООЕЛ Штип 

MK/T/ 2015/509 24139 

Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ MK/T/ 2015/468 24132 

Друштво за градежништво, проектирање, инженеринг, трговија и 

услуги ЛОУ ТЕК ДООЕЛ Скопјe 

MK/T/ 2016/47 23974 

Друштво за градежништво, трговија и услуги ЛИНЕА ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

MK/T/ 2016/61 24099 

Друштво за градежништво, трговија и услуги ПЕРА КОНСТРАКШН MK/T/ 2015/733 23951 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје 

Друштво за градежништво, трговија и услуги ПЕРА КОНСТРАКШН 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје 

MK/T/ 2015/734 23952 

Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ 

Скопје 

MK/T/ 2014/694 24465 

Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ 

Скопје 

MK/T/ 2014/695 24466 

Друштво за издавачка дејност трговија и услуги КОЛОР МЕДИА 

ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/12 24355 

Друштво за издавачка дејност трговија и услуги КОЛОР МЕДИА 

ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/13 24354 

Друштво за инжинеринг, проектирање, монтажа, производство и 

трговија КОДИНГ ДООЕЛ 

MK/T/ 2015/602 24235 

Друштво за интерактивни веб медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2015/1200 24077 

Друштво за информатички технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје MK/T/ 2016/775 24489 

Друштво за информатички технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје MK/T/ 2016/776 24490 

Друштво за информатички технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје MK/T/ 2016/777 24491 

Друштво за информатички технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје MK/T/ 2016/778 24492 

Друштво за информатички технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје MK/T/ 2016/779 24493 

Друштво за компјутерско програмирање КЛИКОН ТЕХНОЛОГИИ 

ДОО Кавадарци 

MK/T/ 2016/517 24380 

Друштво за компјутерско програмирање НИМБУС СОФТВЕР ДОО 

Скопје 

MK/T/ 2015/1114 24521 

Друштво за компјутерско програмирање НИМБУС СОФТВЕР ДОО 

Скопје 

MK/T/ 2015/1115 24520 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2015/994 24529 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2015/995 24530 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2015/996 24528 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2015/997 24526 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2015/998 24527 

Друштво за маркетинг ТОТАЛ МЕДИА ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/1215 24537 

Друштво за маркетинг ТОТАЛ МЕДИА ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/1218 24538 

Друштво за производство и маркетинг Г-ММ г-мм доо ДООЕЛ 

Скопје 

MK/T/ 2014/1381 24035 

Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни 

лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ 

MK/T/ 2016/18 24420 

Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни 

лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ 

MK/T/ 2016/19 24419 

Друштво за производство и трговија и услуги АЛ-МАК увоз-извоз 

ДОО Струмица 

MK/T/ 2016/35 24516 
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Друштво за производство и трговија и услуги АЛ-МАК увоз-извоз 

ДОО Струмица 

MK/T/ 2016/37 24517 

Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ 

Охрид ДООЕЛ 

MK/T/ 2015/661 24141 

Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ 

Охрид ДООЕЛ 

MK/T/ 2015/662 24152 

Друштво за производство инженеринг промет и услуги КОМ СОФТ 

Коста ДООЕЛ увоз-извоз 

MK/T/ 2014/195 24243 

Друштво за производство на акумулатори ТАБ МАК ДОО 

Пробиштип  

MK/T/ 2016/351 24335 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други 

производи и промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ АД  -  Тетово  

MK/T/ 2014/900 24427 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТИМ 

КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ увоз-извоз КАВАДАРЦИ  

MK/T/ 2015/1212 24414 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТИМ 

КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ увоз-извоз КАВАДАРЦИ  

MK/T/ 2015/1213 24416 

Друштво за производство угостителство трговија и услуги СЕДРА 

ДОО експорт-импорт Тетово 

MK/T/ 2016/925 24123 

Друштво за производство, промет и услуги ГРАНД ФООДС 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Марино Илинден 

MK/T/ 2015/605 24124 

Друштво за производство, промет и услуги ГРАНД ФООДС 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Марино Илинден 

MK/T/ 2015/606 24125 

Друштво за производство, промет и услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ 

Скопје 

MK/T/ 2012/1185 24186 

Друштво за производство, трговија и услуги АДУТ ГВН ДООЕЛ 

увоз-извоз 

MK/T/ 2015/956 24221 

Друштво за производство, трговија и услуги АДУТ ГВН ДООЕЛ 

увоз-извоз 

MK/T/ 2015/957 24250 

Друштво за производство, трговија и услуги АРОМА-УНО увоз 

извоз ДОО Прилеп  

MK/T/ 2015/216 24500 

Друштво за производство, трговија и услуги АРОМА-УНО увоз 

извоз ДОО Прилеп  

MK/T/ 2015/217 24501 

Друштво за производство, трговија и услуги БЛУНЕТ ДИЗАЈН 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопјe 

MK/T/ 2015/1260 24523 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/1225 24396 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/4 24040 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/5 24041 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/6 24042 
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Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/7 24039 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/8 24044 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/9 24043 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/10 24045 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/11 24046 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/762 24374 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/949 24163 

Друштво за производство, трговија и услуги КАРА АД Скопје MK/T/ 2012/1187 24188 

Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други 

ДОО увоз-извоз Куманово 

MK/T/ 2015/1237 24464 

Друштво за производство, трговија и услуги Настески увоз-извоз 

ДООЕЛ Прилеп 

MK/T/ 2015/1232 24391 

Друштво за производство, трговија и услуги Настески увоз-извоз 

ДООЕЛ Прилеп 

MK/T/ 2015/1233 24390 

Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз 

ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ 

MK/T/ 2013/796 24361 

Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз 

ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ 

MK/T/ 2015/1207 24393 

Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ MK/T/ 2016/34 23963 

Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги 

АТОМЕМ Ахмет ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2015/1102 24231 

Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги 

АТОМЕМ Ахмет ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2015/1103 24232 

Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги 

АТОМЕМ Ахмет ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2015/1104 24233 

Друштво за производство, трговија, туризам и услуги ХОТЕЛ 

СЕРВИС Скопје ДООЕЛ 

MK/T/ 2015/1239 24449 

Друштво за производство, трговија, услуги и градежништво АДОРА 

ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2015/572 24171 

Друштво за производство, услуги и трговија ТМ ДОО Штип MK/T/ 2016/184 24425 

Друштво за промет и услуги БИОТЕК ДОО експорт-импорт Скопје MK/T/ 2015/1253 24056 

Друштво за промет на големо и мало АУРОРА ТУРС Славчо 

ДООЕЛ, Скопје, 

MK/T/ 2015/993 24269 

Друштво за реклама и пропаганда „КЛИКЕР МАРКЕТИНГ“ дооел, MK/T/ 2014/1408 24429 
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Скопје 

Друштво за спорт и рекреација СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЈАНЕ 

САНДАНСКИ  ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/564 24177 

Друштво за транспорт и логистика БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2016/240 24308 

Друштво за транспорт и услиго НАС ГАС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/74 24519 

Друштво за трговија и туризам ТУРИСТ ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА 

увоз-извоз ДООЕЛ Битола 

MK/T/ 2016/331 24005 

Друштво за трговија и услуги ЕЛ ИМПЕКС ФАРМ ДОО Скопје MK/T/ 2016/288 24540 

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ MK/T/ 2015/1088 23949 

Друштво за трговија и услуги Медиа Ворлд Невс дооел Скопје MK/T/ 2015/1126 24053 

Друштво за трговија и услуги Медиа Ворлд Невс дооел Скопје MK/T/ 2015/1186 24051 

Друштво за трговија и услуги ПОЛАРИС ШУС ДОО експорт-импорт 

Гостивар 

MK/T/ 2015/1264 24060 

Друштво за трговија ЛИНКС ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/97 24002 

Друштво за трговија ЛИНКС ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/98 24000 

Друштво за трговија на големо и мало Агротехна Атанас и др. ДОО 

увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2015/999 24360 

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје MK/T/ 2015/1026 24368 

Друштво за трговија со специјализирани производи КОТРАКТ - 

ФИТ ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/938 24211 

Друштво за трговија, производство, услуги и угостителство ТУРНИ 

увооз-извоз ДООЕЛ Кичево 

MK/T/ 2014/886 24430 

Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз 

ПЕКАБЕСКО АД 

MK/T/ 2015/980 24259 

Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз 

ПЕКАБЕСКО АД 

MK/T/ 2015/981 24260 

Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз 

ПЕКАБЕСКО АД 

MK/T/ 2015/982 24367 

Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз 

ПЕКАБЕСКО АД 

MK/T/ 2015/983 24262 

Друштво за угостителство и услуги РУСС ГРОУП ЛТД ДООЕЛ 

Скопје 

MK/T/ 2015/634 24292 

Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП 

ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/325 24331 

Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП 

ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/327 24333 

Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП 

ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/328 24332 

Друштво за услуги АРТ БАЛЕТ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/1087 24037 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ MK/T/ 2015/649 24345 
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ДООЕЛ Скопје 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/650 24346 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/57 24048 

Друштво за хотелиерство туризам трговија и транспорт АУРОРА 

РЕСОРТ И СПА ДООЕЛ увоз-извоз Берово 

MK/T/ 2015/935 24210 

Друштво со ограничена одговорнот за трговија, производство и 

услуги СЛОГА ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци 

MK/T/ 2015/976 24256 

Езимит Вино MK/T/ 2016/265 24327 

ЕЛЕКТРОЛУКС ПАЛЕНЗО ТЕОДОР MK/T/ 2016/264 24118 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖА СКЛОПКИ ДОО Охрид MK/T/ 2015/987 24263 

Елена Нововиќ MK/T/ 2015/784 24389 

Еленова Сара MK/T/ 2016/110 24191 

Еленова Сара MK/T/ 2016/111 24228 

Еленова Сара MK/T/ 2016/112 24227 

Еленова Сара MK/T/ 2016/113 24226 

Еленова Сара MK/T/ 2016/114 24225 

Еленова Сара MK/T/ 2016/115 24224 

Еленова Сара MK/T/ 2016/116 24223 

Еленова Сара MK/T/ 2016/117 24222 

Забазноска Тамара MK/T/ 2015/621 24291 

Здружение на граѓани: Центар за помош на лица со ментален 

хендикеп ПОРАКА  Неготино 

MK/T/ 2004/770 24246 

Здружение од областа на уметноста, културата, традицијата и 

забавата АСТЕРИОН 5 Битола 

MK/T/ 2016/735 24498 

Златевски Љубиша MK/T/ 2015/1108 24038 

Златевски Љубиша MK/T/ 2015/1185 24050 

Илиевски Љупчо MK/T/ 2016/722 24470 

Империал Тобако ТКС а.д. Скопје MK/T/ 2016/739 24426 

Јавно претпријатие за јавни паркиралишта ПАРКИНЗИ на Општина 

Центар - Скопје 

MK/T/ 2015/778 24184 

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА MK/T/ 2003/861 23947 

Јасмин Фидоски MK/T/ 2013/864 24535 

ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА „СКОПЈЕ“ СКОПЈЕ MK/T/ 2016/352 24106 

ЈУБА ДОО Скопје MK/T/ 2015/647 24164 

КЕКО МОТОРС дооел MK/T/ 2015/659 24182 

КЕКО МОТОРС дооел MK/T/ 2015/660 24183 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2015/881 23972 

КОМПАНИЈА АРСОВИ ГРУП MK/T/ 2015/1048 24514 

ЛАРС ДООЕЛ MK/T/ 2015/620 24127 
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ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/550 24153 

ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/551 24154 

ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/553 24155 

ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/555 24156 

ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/557 24157 

ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/558 24158 

ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/559 24159 

ЛИОН ДОО  MK/T/ 2016/153 24365 

Љубиша Златевски MK/T/ 2015/615 24238 

Љубиша Златевски MK/T/ 2015/616 24239 

Љубиша Златевски MK/T/ 2015/617 24240 

Љубиша Златевски MK/T/ 2015/618 24241 

Љубиша Златевски MK/T/ 2015/619 24242 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2016/215 24534 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2016/33 24515 

Мебел-Ви ДООЕЛ MK/T/ 2016/92 24004 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО MK/T/ 2016/209 24305 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО MK/T/ 2016/210 24306 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО MK/T/ 2015/1179 24080 

Мухамер Јусуфи MK/T/ 2016/119 24192 

МЏ РОБИН ДОО MK/T/ 2016/266 24434 

МЏ РОБИН ДОО MK/T/ 2016/267 24435 

МЏ РОБИН ДОО MK/T/ 2014/1338 24029 

МЏ РОБИН ДОО MK/T/ 2014/1339 24030 

Народна банка на Република Македонија MK/T/ 2016/258 24437 

Народна банка на Република Македонија MK/T/ 2016/260 24436 

Настев Љупчо MK/T/ 2015/574 24172 

Настев Љупчо MK/T/ 2015/575 24314 

Николоски Игор and Николоски Војо MK/T/ 2016/70 24229 

Николоски Игор and Николоски Војо MK/T/ 2016/71 24230 

Николоски Никола MK/T/ 2016/469 24544 

Николоски Никола MK/T/ 2016/470 24545 

О.К. ИДЕА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/1220 24395 

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје MK/T/ 2015/611 24244 

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје MK/T/ 2015/612 24245 

Палензовска Електролукс Силвана MK/T/ 2010/810 24539 

Палензовска Електролукс Силвана MK/T/ 2010/449 24504 

ПЕТРОЛ ТРЕЈД КОМПАНИ ДОО експорт-импорт MK/T/ 2016/56 24513 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. MK/T/ 2015/147 24372 

Приватна здравствена установа - Специјална болница по хируршки MK/T/ 2015/1236 24315 
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болести - ФИЛИП ВТОРИ Скопје  

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп MK/T/ 2016/330 24111 

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп MK/T/ 2015/1209 24505 

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп MK/T/ 2015/1210 24506 

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп MK/T/ 2015/1211 24507 

ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР ДООЕЛ  MK/T/ 2014/1256 24022 

ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР ДООЕЛ  MK/T/ 2014/1257 24025 

Ристов Драганче MK/T/ 2016/30 24518 

Ристов Драганче MK/T/ 2016/31 24321 

Ружица Антиќ MK/T/ 2015/1118 24511 

СЕЕ ЛИНК ДОО Скопје MK/T/ 2016/321 24542 

СКОВИН АД СКОПЈЕ MK/T/ 2014/854 23992 

СКОПСКИ ПАЗАР Акционерско друштво во приватна сопственост 

за услуги во прометот и трговијата увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2014/1371 24031 

Сојуз на извидници на Македонија MK/T/ 2015/1319 24543 

Сојуз на СПОРТОВИ НА СКОПЈЕ Скопје MK/T/ 2015/1226 24397 

Сојуз на СПОРТОВИ НА СКОПЈЕ Скопје MK/T/ 2015/1227 24398 

Стојков Душко MK/T/ 2016/310 24026 

Стојков Душко MK/T/ 2016/3 23957 

Стојменовски Горјан; Имери Ади; Антовски Благоја and Стојчев 

Стефан 

MK/T/ 2015/1230 24296 

Тhe Procter & Gamble Company MK/T/ 2015/530 24146 

Тhe Procter & Gamble Company MK/T/ 2015/1034 24285 

Трговско друштво за внатрешна и надворешена трговија ЗЕГИН 

ДОО Скопје 

MK/T/ 2015/1256 24467 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2016/337 24009 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2016/338 24010 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2016/339 24013 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2016/340 24007 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2016/341 24023 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2016/342 24014 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2016/343 24018 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2016/344 24017 
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Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2016/345 24015 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2016/346 24020 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2016/347 24021 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2015/521 24140 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2015/522 24142 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2015/929 24207 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2015/954 24220 

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 

АНАБЕЛА 2015 ДООЕЛ увоз-извоз ОХРИД 

MK/T/ 2015/988 24264 

Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и 

услуги АНЖИ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово 

MK/T/ 2016/298 24027 

Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/694 23955 

Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/695 23954 

Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/696 23948 

Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/697 23950 

Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/698 23953 

Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ 

ДООЕЛ Скопје Кратко име: ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ 

MK/T/ 2015/1036 24287 

Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ 

ДООЕЛ Скопје Кратко име: ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ 

MK/T/ 2015/1037 24288 

Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ 

ДООЕЛ Скопје Кратко име: ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ 

MK/T/ 2015/1038 24289 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 MK/T/ 2015/547 24150 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 MK/T/ 2016/108 24095 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 MK/T/ 2016/109 24094 

Ултранет ДОО Скопје MK/T/ 2015/899 24433 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  

Скопје 

MK/T/ 2015/601 24234 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  

Скопје 

MK/T/ 2015/1151 24057 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  

Скопје 

MK/T/ 2015/1152 24058 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  

Скопје 

MK/T/ 2015/1153 24054 
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Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  

Скопје 

MK/T/ 2015/1154 24055 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  

Скопје 

MK/T/ 2015/1155 24061 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  

Скопје 

MK/T/ 2015/1269 24455 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  

Скопје 

MK/T/ 2015/1270 24456 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  

Скопје 

MK/T/ 2015/1271 24457 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  

Скопје 

MK/T/ 2015/1272 24460 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  

Скопје 

MK/T/ 2015/1273 24458 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  

Скопје 

MK/T/ 2015/1274 24273 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  

Скопје 

MK/T/ 2015/1275 24459 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  

Скопје 

MK/T/ 2015/1276 24461 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје 

MK/T/ 2015/653 24347 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје 

MK/T/ 2015/654 24348 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје 

MK/T/ 2015/655 24349 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје 

MK/T/ 2015/656 24350 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје 

MK/T/ 2015/657 24351 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје 

MK/T/ 2015/658 24352 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје 

MK/T/ 2016/249 24121 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје 

MK/T/ 2016/250 24120 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје 

MK/T/ 2016/251 24119 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје 

MK/T/ 2016/270 24117 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје 

MK/T/ 2016/279 24116 
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Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје 

MK/T/ 2016/280 24115 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје 

MK/T/ 2016/333 24110 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје 

MK/T/ 2016/49 24047 

ФЕРОЕЛЕКТРО ДОО СКОПЈЕ MK/T/ 2015/812 24404 

Финансиско друштво МОНИМАКС ФИНАНСИСКО ДООЕЛ Охрид MK/T/ 2015/952 24218 

Финско Друштво МКеш Македонија ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/972 24253 

Фотиј Величков MK/T/ 2016/224 24373 

Хорват доо Скопје MK/T/ 2015/895 24105 

ЦЕРМАТ ДОО MK/T/ 2015/1192 24271 

Челичен лим и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница Демир Хисар MK/T/ 2015/613 24128 

Шерденков Дарко MK/T/ 2015/944 24212 

ШЕРИ ГРУП ДООЕЛ увоз извоз Куманово MK/T/ 2016/313 24443 

 

 

ПРЕНОС 
(111) 7487 

(732) GM Korea Company a company 

organized and existing under the laws of 

the Republic of Korea 

199-1 Cheongcheon-2 Dong, Bupyung-Gu, 

Incheon, KR 

 

(111) 15332 

(732) Franchise Consortium Limited 

International Trust Building, Road Town, 

Tortola, VG 

 

(111) 15473 

(732) Franchise Consortium Limited 

International Trust Building, Road Town, 

Tortola, VG 

 

(111) 14901 

(732) Reckitt Benckiser Vanish B.V. 

Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp, NL 

 

(111) 18424 

(732) ДИОПТРА ОПТИКС ДООЕЛ Скопје 

кеј 13ти Ноември ГТЦ приземје сек2 

лок16,, Скоје, Скоје, MK 

 

(111) 17253 

(732) Reckitt Benckiser Fsia B.V. 

Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp, NL 

 

(111) 17948 

(732) БОНЕС ГРУП ДОО Белград 

ул.Кумодршка бр.260 Белград, RS 

 

(111) 18745 

(732) GIP Development 

2-4, rue du Chateau d'Eau, L-3364 

Leudelange, LU 

 

(111) 20905 

(732) ORE investiranje in upravljanje 

nalozb d.o.o. 

Poljska pot 2, 1000, Ljubljana, SI 

 

(111) 21040 
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(732) Друштво за производство, 

трговија и услги БЕН ТРЕЈД Неби 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Вуковарска бр.15-2/6, Скопје, Скопје, 

MK 

 

(111) 21043 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги БЕН ТРЕЈД Неби 

ДООЕЛ  увоз-извоз Скопје 

ул.Вуковарска бр.15-2/6, Скопје, Скопје, 

MK 

 

(111) 20048 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20212 

(732) БОНЕС ГРУП ДОО Белград 

ул.Кумодршка бр.260 Белград, RS 

 

(111) 20947 

(732) CTBAT International Co. Limited 

29th Floor, Oxford House, Taikoo Place, 

979 King's Road, Island East, HK 

 

(111) 23590 

(732) Novartis Consumer Health S.A 

Route de I'Etraz, 1197, Prangins, CH 

 

(111) 22697 

(732) Reckitt Benckiser Finish B.V. 

Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp, NL 

 

 
ПРЕНОС ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ 

 

(111) 7354 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, Скопје, MK 

 

 
ПРОМЕНИ 

 

(111) 5645 

(732) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

проиводи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ 

бр.44, Скопје, MK 

 

(111) 5644 

(732) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

проиводи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ 

бр.44, Скопје, MK 

 

(111) 4858 

(732) Atlantic Industries 

P.O.Box 309 GT, Ugland House, South 

Church Street, George Town, Grand 

Cayman, KY 

 

(111) 3222 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 
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(111) 7035 

(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 

S.A. 

1800 Vevey, CH 

 

(111) 7033 

(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 

S.A. 

1800 Vevey, CH 

 

(111) 7037 

(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 

S.A. 

1800 Vevey, CH 

 

(111) 12200 

(732) Church & Dwight Co., Inc., 

500 Charles Ewing Boulevard Ewing, New 

Jersey, 08628 , US 

 

(111) 12199 

(732) Church & Dwight Co., Inc., 

500 Charles Ewing Boulevard Ewing, New 

Jersey, 08628 , US 

 

(111) 12197 

(732) Church & Dwight Co., Inc., 

500 Charles Ewing Boulevard Ewing, New 

Jersey, 08628 , US 

 

(111) 12198 

(732) Church & Dwight Co., Inc., 

500 Charles Ewing Boulevard Ewing, New 

Jersey, 08628 , US 

 

(111) 13072 

(732) СКОПСКИ ПАЗАР АД Скопје 

ул. Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 13067 

(732) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

проиводи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ 

бр.44, Скопје, MK 

 

(111) 12799 

(732) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

проиводи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ 

бр.44, Скопје, MK 

 

(111) 14198 

(732) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

проиводи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ 

бр.44, Скопје, MK 

 

(111) 14197 

(732) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

проиводи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ 

бр.44, Скопје, MK 

 

(111) 14196 

(732) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

проиводи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ 

бр.44, Скопје, MK 

 

(111) 14194 

(732) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

проиводи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 



 

 

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

 

30 Април 2017 
 

Гласник Бр. 2/2017  

бул.„Македонско-косовска бригада“ 

бр.44, Скопје, MK 

 

(111) 14232 

(732) Друштво за производство и 

трговија Пелистерка АД Скопје 

Бул. Кочо Рацин бр. 97, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 18488 

(732) Church & Dwight Co., Inc., 

500 Charles Ewing Boulevard Ewing, New 

Jersey, 08628 , US 

 

(111) 18489 

(732) Church & Dwight Co., Inc., 

500 Charles Ewing Boulevard Ewing, New 

Jersey, 08628 , US 

 

(111) 19212 

(732) SAVENCIA SA 

42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

 

(111) 19210 

(732) SAVENCIA SA 

42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

 

(111) 19217 

(732) SAVENCIA SA 

42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

 

(111) 19513 

(732) LES PUBLICATIONS CONDE NAST 

S.A., Societe anonyme 

3 avenue Hoche, 75008 Paris, FR 

 

(111) 20212 

(732) БОНЕС ГРУП ДОО Белград 

ул.Кумодршка бр.260 Белград, RS 

 

 
ОДЛУКА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ ПО БАРАЊЕ НА 

ПОДНОСИТЕЛ 
 

(11) 23213 

 (73) Д.Т.У. МТПРОМЕТ-1 ДООЕЛ 

ул.Дојранска бр.14, Струмица, MK 

 

 

 

 

ИСТЕКУВАЊА 
 

(111) 13352 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/02/2016 

 

(111) 13354 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/02/2016 

 

(111) 13747 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/02/2026 

 

(111) 13620 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/03/2016 

 

(111) 13485 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/03/2016 
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ПОНИШТУВАЊА 
 

(111) 21409  MK/T/ 2014/510  

(111) 21410  MK/T/ 2014/596       

 
 

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КЛАСИ 
 

(111) 12650 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 3  кoзметички препарати  

кл. 5  фармацевтски производи за лекување на кожата  

 
СПОЈУВАЊА 

 

(111) 3260 

(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

 

(111) 9188 

(732) 3E (CYPRUS) LIMITED 

66, K. Matsi Str., Egomi, 2409, Nicosia, CY 

 

(111) 10784 

(732) 3E (CYPRUS) LIMITED 

66, K. Matsi Str., Egomi, 2409, Nicosia, CY 

 

 
ОБНОВУВАЊА 

 

(111) 1864   (186) 10/06/2025 

 (111) 3557   (186) 28/01/2024 

 (111) 5645   (186) 16/12/2024 

 (111) 5644   (186) 16/12/2024 

 (111) 4858   (186) 17/03/2022 

 (111) 5828   (186) 03/02/2025 

 (111) 5949   (186) 13/03/2025 

 (111) 6645   (186) 30/03/2025 

 (111) 822   (186) 30/03/2025 

 (111) 2202   (186) 13/10/2025 

 (111) 6998   (186) 11/11/2026 

 (111) 7305   (186) 19/11/2026 
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 (111) 9578   (186) 13/12/2026 

 (111) 7420   (186) 15/01/2017 

 (111) 9044   (186) 25/05/2019 

 (111) 10110   (186) 08/07/2019 

 (111) 9157   (186) 18/11/2019 

 (111) 9679   (186) 02/06/2020 

 (111) 12255   (186) 30/10/2023 

 (111) 12338   (186) 07/10/2024 

 (111) 13382   (186) 25/10/2024 

 (111) 12156   (186) 24/01/2025 

 (111) 12808   (186) 04/02/2025 

 (111) 12807   (186) 04/02/2025 

 (111) 12200   (186) 14/02/2025 

 (111) 12199   (186) 14/02/2025 

 (111) 12197   (186) 14/02/2025 

 (111) 12198   (186) 14/02/2025 

 (111) 12899   (186) 15/02/2025 

 (111) 12753   (186) 22/02/2025 

 (111) 13072   (186) 24/02/2025 

 (111) 12839   (186) 14/03/2025 

 (111) 12963   (186) 22/03/2025 

 (111) 13067   (186) 31/03/2025 

 (111) 12705   (186) 01/04/2025 

 (111) 12704   (186) 01/04/2025 

 (111) 12703   (186) 01/04/2025 

 (111) 12799   (186) 06/04/2025 

 (111) 14555   (186) 08/04/2025 

 (111) 12567   (186) 08/04/2025 

 (111) 12834   (186) 19/04/2025 

 (111) 13954   (186) 15/06/2025 

 (111) 12668   (186) 24/06/2025 

 (111) 12656   (186) 29/06/2025 

 (111) 14198   (186) 01/07/2025 

 (111) 14197   (186) 01/07/2025 

 (111) 14196   (186) 01/07/2025 

 (111) 14194   (186) 01/07/2025 
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 (111) 12999   (186) 13/07/2025 

 (111) 13452   (186) 18/07/2025 

 (111) 13451   (186) 28/07/2025 

 (111) 13399   (186) 12/12/2025 

 (111) 13747   (186) 22/02/2026 

 (111) 15332   (186) 28/09/2026 

 (111) 15473   (186) 28/09/2026 

 (111) 14232   (186) 19/10/2026 

 (111) 14754   (186) 13/06/2027 
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ 

ДИЗАЈН 

 
Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, 

бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за 

индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO 

стандард ST.80)  

 

(21) Број на пријавата  

(22) Дата на поднесување  

(23) Датум на изложба, саем 

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни  

(30) Право на првенство: датум, држава, број  

(45) Дата на објавување  

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот  

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот  

(57) Назначување на боите или комбинации на бои  

(72) Автор  

(73) Носител на правото  

(74) Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(21) ID  2012/37 (45) 30/04/2017 

(22) 25/06/2012    

(73) ТД Евергрин енерџи доо Охрид 

ул.Дејан Војвода 83 Охрид, MK 

(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски  

бул. Македонски Просветители бр. 8, Охрид 

(51) 23-03 

(54) "КАМИН"  
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(21) ID  2012/38            (45) 30/04/2017 

(22) 25/06/2012    

(73) ТД Евергрин енерџи доо Охрид 

ул.Дејан Војвода 83 Охрид, MK 

(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски  

бул. Македонски Просветители бр. 8, Охрид 

(51) 23-03 

(54) "БОЈЛЕР"   
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(21) ID  2012/39 (45) 30/04/2017 

(22) 25/06/2012    

(73) ТД Евергрин енерџи доо Охрид 

ул.Дејан Војвода 83 Охрид, MK 

(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски  

бул. Македонски Просветители бр. 8, Охрид 

(51) 23-03 

(54) "БОЈЛЕР"  

 

 

 

 

 

 

 

(21) ID  2012/40 (45) 30/04/2017 

(22) 25/06/2012    

(73) ТД Евергрин енерџи доо Охрид 

ул.Дејан Војвода 83 Охрид, MK 

(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски  

бул. Македонски Просветители бр. 8, Охрид 

(51) 23-03 

(54) "КАМИН"  
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(21) ID  2012/41 (45) 30/04/2017 

(22) 25/06/2012    

(73) ТД Евергрин енерџи доо Охрид 

ул.Дејан Војвода 83 Охрид, MK 

(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски  

бул. Македонски Просветители бр. 8, Охрид 

(51) 23-03 

(54) "БОЈЛЕР"  

 

    

   

  

 

 



 

 

726 | С т р а н а   И н д у с т р и с к и  д и з а ј н  

 

30 Април 2017 
 

Гласник Бр. 2/2017  

(21) ID  2012/54 (45) 30/04/2017 

(22) 22/08/2012    

(73) ТД ЕВЕРГРИН енерџи доо Охрид 

ул.Дејан Војвода 83 Охрид, MK 

(74) Адвокастсво Друштво Гоџо. Кичеец и Новаковски  

Бул. Македонски просветители 8, Охрид 

(51) 23-03 

(54)  "КАМИН"  
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(21) ID  2012/55 (45) 30/04/2017 

(22) 06/09/2012    

(73) ТД Евергрин енерџи доо Охрид 

ул.Дејан Војвода 83 Охрид, MK 

(74) Адвокастсво Друштво Гоџо. Кичеец и Новаковски  

Бул. Македонски просветители 8, Охрид 

(51) 23-03 

(54)  "БОЈЛЕР"   

   

 

 

 

(21) ID  2016/11 (45) 30/04/2017 

(22) 21/09/2016    

(30) 2016-006495  25/03/2016  JP 

(72) Eizo OGURA, 

(73) KYB Corporation 

World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

(74) БИНСО Д.О.О. Скопје  

ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје 

(51) 09-03 

(54) КУТИЈА (Box)  
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(21) ID  2016/12            (45) 30/04/2017 

(22) 21/09/2016    

 

(30) 2016-006565  25/03/2016  JP 

(72) Eizo OGURA, 

(73) KYB Corporation 

World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

(74) БИНСО Д.О.О. Скопје  

ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје 

(51) 09-03 

(54) КУТИЈА (Box)  
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(21) ID  2017/4  (45) 30/04/2017 

(22) 06/03/2017    

(72) Шпендим Мисими 

(73) Јасмин Садики 

с. Палатица, опш. Желино, МК, MK 

(54) ДИСТАНЦЕР  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН  

 

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн 

(21) број на пријавата 

(51) (21) 

09-03 MK/I/ 2016/11 

09-03 MK/I/ 2016/12 

 MK/I/ 2017/4 

23-03 MK/I/ 2012/37 

23-03 MK/I/ 2012/38 

23-03 MK/I/ 2012/39 

23-03 MK/I/ 2012/40 

23-03 MK/I/ 2012/41 

23-03 MK/I/ 2012/54 

23-03 MK/I/ 2012/55 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН  
 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 

(21) број на пријавата 

 

(73) (21) 

KYB Corporation MK/I/ 2016/11 

KYB Corporation MK/I/ 2016/12 

Јасмин Садики MK/I/ 2017/4 

ТД Евергрин енерџи доо Охрид MK/I/ 2012/37 

ТД Евергрин енерџи доо Охрид MK/I/ 2012/38 

ТД Евергрин енерџи доо Охрид MK/I/ 2012/39 

ТД Евергрин енерџи доо Охрид MK/I/ 2012/40 

ТД Евергрин енерџи доо Охрид MK/I/ 2012/41 

ТД ЕВЕРГРИН енерџи доо Охрид MK/I/ 2012/54 

ТД Евергрин енерџи доо Охрид MK/I/ 2012/55 
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ 

ДИЗАЈН 

 
Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, 

бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот 

дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)  

 

 

(11) Регистарски број на документот  

(18) Датум на важење на индустриски дизајн  

(21) Број на пријавата  

(22) Дата на поднесување  

(18) Дата на изложбено, или саемско првенство  

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на 

првенство: датум, држава, број  

(45) Дата на објавување  

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот  

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот  

(57) Назначување на боите или комбинации на бои  

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / 

решение)  

(72) Автор  

(73) Носител на правото  

(74) Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(11) 784  (45) 30/04/2017 

(21) ID  2005/34 (22) 05/09/2005    

(18) 05/09/2020 

(72) ПЕШЕВСКИ, Радован (Скопје) 

(73) Друштво за производство, преработка, трговија и услуги “МЕТАЛОПЛАСТИКА 

ПРОДУКТ“ ДОО 

ул.“Козјак“ бр.6-1/1, 1000 Скопје, MK 

(74) Кимова Пандорка, адвокат  

ул. Васил Главинов бр.3/1-1 1000 Скопје 

(51) 09-07 

(54) ЧЕП ЗА АМБАЛАЖА 
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(11) 785  (45) 30/04/2017 

(21) ID  2005/39  (22) 21/10/2005    

(18) 21/10/2020 

(72) ПЕШОВСКИ, Радован (Скопје) 

(73) Друштво за производство, трговија и услуги “МЕТАЛОПЛАСТИКА ПРОДУКТ“ ДОО 

ул.“Козјак“ бр. 6-1/1, 1000 Скопје, MK 

(74) Кимова Пандорка, адвокат  

ул. Васил Главинов бр.3/1-1 1000 Скопје 

(51) 09-07 

(54) ЧЕП ЗА АМБАЛАЖА 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 777  (45) 30/04/2017 

(21) ID  2014/16  (22) 08/07/2014    

(18) 08/07/2019 

(72) Ковачи Аргир (ул. Бојмија, 1-2/3, 1000 Скопје) 

(73) Друштво за маркетинг услуги ВИЖН БОРД ДОО 

ул. Бојмија, 1-2/4, 1000 Скопје, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 20-03 

(54) ПОДВИЖНИ РЕКЛАМНИ ТАБЛИ 
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(11) 786  (45) 30/04/2017 

(21) ID  2014/18  (22) 21/07/2014    

(18) 21/07/2019 

(73) Адинг АД Скопје 

ул. Новоселски пат бр. 11 (1409) Скопје-Ѓорче Петров, MK 

(74) АДИНГ АД Скопје  

ул. Новоселски пат бб 1000 Скопје 

(51) 11-05 

(54) Декоративен предмет - "МОЛЕКУЛА " 
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(11) 778  (45) 30/04/2017 

(21) ID  2014/19 (22) 24/07/2014    

(18) 24/07/2019 

(72) Филиповски Златко (бул. Кочо Рацин бр. 97, 1000 Скопје) 

(73) Друштво за производство и трговија ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје 

бул. Кочо Рацин бр. 97, 1000 Скопје, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ 
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(11) 779  (45) 30/04/2017 

(21) ID  2014/26 (22) 04/12/2014    

(18) 04/12/2019 

(72) Delfs, Jan Christian (Weber. 81, 53113 Bonn) 

(73) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

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

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 14-02 

(54) ТОЛИНО ТАБЛЕТ Л2014 
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(11) 776  (45) 30/04/2017 

(21) ID  2015/3  (22) 18/02/2015    

(18) 18/02/2020 

(72) Youngsu Cho (Meizu Technology Building, Technology & Innovation Coast, Zhuhai 

Guangdong) and Yongxiang BAI (Meizu Technology Building, Technology & Innovation Coast, 

Zhuhai, Guangdong) 

(73) Meizu Technology Co.,Ltd. 

Meizu Technology Building, Technology & Innovation Coast, Zhuhai, Guangdong, CN 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје ул.  

(51) 14-03 

(54) "МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН" 
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(11) 780  (45) 30/04/2017 

(21) ID  2015/9  (22) 04/06/2015    

(18) 04/06/2020 

(72) Кузмановска Ива (ул.„Солунска“ бр. 242, Битола) 

(73) Кузмановска Ива 

ул. „Солунска“ бр. 242, Битола, MK 

(74)   

 

(51) 02-01 

(54) БЕЈБИ МУЛТИПРАКТИК 

 

 

 

 

 

 

(11) 787  (45) 30/04/2017 
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(21) ID  2015/21 (22) 18/12/2015    

(18) 18/12/2020 

(72) Јовановиќ Ивица (ул. Љубљанска 6/50 Скопје) 

(73) ЧЕЗАКОМЕРЦ доо Скопје 

ул. 34 бр. 16 1041 нас. Илинден, MK 

(51) 09-03 

(54) ДИЗАЈН НА АМБАЛАЖА 
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(11) 781  (45) 30/04/2017 

(21) ID  2016/1  (22) 25/01/2016    

(18) 25/01/2021 

(72) Stipe Brcic (Jadranska 15, 10000 Zagreb) and Ana Baletic (Stipanciceva 11, 1000 Zagreb) 

(73) INA - industrija nafte d.d., 

Avenija Veceslava Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје ул.  

(51) 09-03 

(54) Контејнери (Садови за течност) 
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(11) 782  (45) 30/04/2017 
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(21) ID  2016/5  (22) 20/04/2016    

(18) 20/04/2021 

(72) Бранко Петрески (ул. Климент Охридски бр. 136 Струмица) 

(73) Бранко Петрески 

Кл. Охридски бр. 136 Струмица, MK 

(74) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје 

(51) 06-06 

(54) Дизајни за врати 
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Гласник Бр. 2/2017  



 

 

И н д у с т р и с к и  д и з а ј н    751 | С т р а н а  

 

30 Април 2017 Гласник Бр. 2/2017  
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(11) 788  (45) 30/04/2017 

(21) ID  2016/7  (22) 10/05/2016    

(18) 10/05/2021 

(72) Кокан Стојановски (с. Горобинци, Св. Николе) 

(73) АД ЗИК Градиште 

с. Градиште, Куманово, MK 

 

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ 
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(11) 789  (45) 30/04/2017 

(21) ID  2016/8  (22) 13/05/2016    

(18) 13/05/2021 

(72) Johann Rager (Hansastr. 19, 86866 Munich) 

(73) ALLGEMEINER DEUTSCHER AUTOMOBIL-CLUB E.V. (ADAC) 

Hansastr. 19, 80806 Munich, DE 

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски ул.  

(51) 02-02 

(54) Рефлективна облека 
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(11) 783  (45) 30/04/2017 

(21) ID  2016/9  (22) 22/06/2016    

(18) 22/06/2021 

(72) Филиповски Златко (“Иво Лола Рибар“ бб, Битола, Р. Македонија) 

(73) АКВА ДЕЈОН ХЕМ ДООЕЛ 

ул. 27 бр. 1А н. Илинден, Скопје, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

ул.  

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ 
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ПРЕГЛЕДИ 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на дизајнот 
 

(51) (11) 

02-02 789 

14-02 779 

09-03 781 

14-03 776 

09-01 788 

11-05 786 

09-01 783 

06-06 782 

20-03 777 

09-01 778 

09-07 784 

09-07 785 

02-01 780 

09-03 787 

 

 
 
 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН 
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на документот 
(21) број на пријавата 
 

(73) (11) (21) 

ALLGEMEINER DEUTSCHER AUTOMOBIL-CLUB E.V. (ADAC) 789 MK/I/ 2016/8 

Deutsche Telekom AG 779 MK/I/ 2014/26 

INA - industrija nafte d.d., 781 MK/I/ 2016/1 

Meizu Technology Co.,Ltd. 776 MK/I/ 2015/3 

АД ЗИК Градиште 788 MK/I/ 2016/7 

Адинг АД Скопје 786 MK/I/ 2014/18 

АКВА ДЕЈОН ХЕМ ДООЕЛ 783 MK/I/ 2016/9 
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Бранко Петрески 782 MK/I/ 2016/5 

Друштво за маркетинг услуги ВИЖН БОРД ДОО 777 MK/I/ 2014/16 

Друштво за производство и трговија ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје 778 MK/I/ 2014/19 

Друштво за производство, преработка, трговија и услуги 
“МЕТАЛОПЛАСТИКА ПРОДУКТ“ ДОО 

784 MK/I/ 2005/34 

Друштво за производство, трговија и услуги “МЕТАЛОПЛАСТИКА 
ПРОДУКТ“ ДОО 

785 MK/I/ 2005/39 

Кузмановска Ива 780 MK/I/ 2015/9 

ЧЕЗАКОМЕРЦ доо Скопје 787 MK/I/ 2015/21 

 
 

ПРЕНОС НА ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ 
 

 

(111) 660 

(732) ORE investiranje in upravljanje nalozb d.o.o. 

Poljska pot 2, 1000 Ljubljana, SI 

 

ОБНОВУВАЊА 
 

 

(111) 146    (186) 16/01/2022 

(111) 322    (186) 09/10/2021 

(111) 407    (186) 09/12/2018 

(111) 434    (186) 22/09/2019 

(111) 483    (186) 27/10/2020 

(111) 484    (186) 27/10/2020 

(111) 495    (186) 13/02/2021 

(111) 496    (186) 13/02/2021 

(111) 517    (186) 18/10/2021 

(111) 528    (186) 06/02/2022 

(111) 613    (186) 02/11/2019 

(111) 615    (186) 07/12/2019 

(111) 768    (186) 09/12/2019 

(111) 616    (186) 10/12/2019 

(111) 619    (186) 16/12/2019 

(111) 639    (186) 09/06/2020 

(111) 660    (186) 05/04/2021 

(111) 674    (186) 06/06/2021 

(111) 684    (186) 07/06/2021 

(111) 710    (186) 29/03/2022 

(111) 711    (186) 29/03/2022 
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ЗАСТАПНИЦИ 
 
ВПИШУВАЊЕ 
 
208. Христина Стојановиќ, адвокат 
бул. АСНОМ бр. 98/30 
1000 Скопје 
Република Македонија 
моб. 078 289701 
e-mail: advokathristina@gmail.com 
 
209. Елена Накова, адвокат 
ул. Ѓуро Стругар бр. 11а 
1000 Скопје 
Република Македонија 
моб. 071 808008 
e-mail: advokatnakova@gmail.com 
 
 
210. КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 
Ул. Пиринска 66 
7500 Прилеп 
Република Македонија 
Моб. 078 418 142 
Факс. 048 418 142 
e-mail: mmladenovska@t.mk 
 
 
 

 

mailto:advokathristina@gmail.com
mailto:mmladenovska@t.mk
mailto:advokatnakova@gmail.com
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