1. Сектор за патенти, технолошко набљудување и билатерална соработка со Европскиот патентен завод
РБ

Цел
Штп сакаме да
ппстигнеме?

Активнпст
Какп ќе ги ппстигнеме
ппставените цели

1.

Текпвнп испитуваое на
пријавите на патент

Расппредуваое на пстанатите
дпмащните и еврппските пријави
ппднесени дп крајпт на 2017 гпд.

Текпвнп испитуваое на
пријавите на патент

Расппредуваое на дпмащните и
еврппските пријави кпи ќе се
ппднесуваат вп 2018 гпд

2.

3.

Текпвнп рещаваое на
бараоата за прпмени
вп регистрите

Расппредуваое на сите бараоа за
впищуваое на прпмена вп
сппдветните регистри кпи ќе
бидат ппднесени вп 2018 гпдина.

4.

Текпвнп следеое на
гпдищните такси за
пдржуваое на правптп
за патент

5.

Брзп и квалитетнп
изгптвуваое и
издаваое на Рещерщ

6.

Ппбрзп дпбиваое на
пдгпвпр за пптпплнптп

Ќе се следат гпдищните такси и
нивните рпкпви за веќе
признаените патенти, и пп пднпс
на истите ќе се превземаат
сппдветни дејствија
Текпвнп ќе се расппредат сите
бараоа за пребаруваое вп
дпмащните и медунарпдните бази
на патенти- Рещерщ кпи ќе бидат
ппднесени вп 2018 гпдина
Текпвнп ќе бидат пбрабптени сите
бараоа за пптпплнп испитуваое

Сектпр или пдделение
Кпј е пдгпвпрен за
спрпведуваое на
задашите и
активнпстите?
Сектпр за патенти,
технплпщкп
наблудуваое и
билатер. спрабптка сп
ЕПО
Сектпр за патенти,
технплпщкп
наблудуваое и
билатер. спрабптка сп
ЕПО
Сектпр за патенти,
технплпщкп
наблудуваое и
билатер. спрабптка сп
ЕПО
Сектпр за патенти,
технплпщкп
наблудуваое и
билатер. спрабптка сп
ЕПО
Сектпр за патенти,
технплпщкп
наблудуваое и
билатер. спрабптка сп
ЕПО
Одделение за патенти

Рпк или динамика
Кпга задашите и
активнпстите
мпра да бидат
заврщени
Јануари-Јуни 2018

Индикатпр
Какп ги мериме
задашите/активнпстите

Кпнтинуиранп

Издадени рещенија за
признаваое на
правптп на патент

Кпнтинуиранп

Издадени рещенија за
прпмени вп
сппдветните регистри

Издадени рещенија за
признаваое на
правптп на патент

Јануари-декември Изгптвуваое на
2018
гпдищен извещтај

Кпнтинуиранп

Пптребнптп време за
изгптвуваоетп и
издаваоетп на
Рещерщпт

Кпнтинуиранп

дпбиваое на пдгпвпр
за пптпплнптп

испитуваое

какп и бараоата за експертскп
мислеое пп пснпв на
билатералните дпгпвпри сп
унгарскипт и рпманскипт завпд.
Пппплнуваое на ДСП (PCT)
пријавите пд македпнските
прпнајдуваши и испраќаое на
истите вп WIPO

7.

Навременп испраќаое
на ДСП пријавите вп
WIPO

8.

Eдукација на
патентните испитуваши
и застапниците

Организираат на семинар вп
спрабптка сп Еврппскипт Патентен
Завпд

9.

Eдукација на
патентните испитуваши
и застапниците

Организираат на семинар вп
спрабптка сп Светската
Организација за Интелектуална
Сппственпст

10. Прпмпција на
дпмащните прпнајдпци

Организираое на Манифестација
Патент на Гпдината 2017

11. Прпмпција на
дпмащните прпнајдпци

Организираое на ушествп на
дпмащните инпвации вп
Медунарпдните излпжби кпи ќе се
прганизираат вп Р. Кпреја, Р.
Србија, Р. Чещка и др.
Ушествп вп свпјствп на шленпви на
жири кпмисии и дпделуваое на
паришни награди за најдпбрите
инпватпри вп Макинпва 2018,

12. Прпмпција на
дпмащните прпнајдпци

испитуваое

Одделение за
технплпщкп
наблудуваое и
билатер. спрабптка сп
ЕПО
Сектпр за патенти,
технплпщкп
наблудуваое и
билатер. спрабптка сп
ЕПО
Сектпр за патенти,
технплпщкп
наблудуваое и
билатер. спрабптка сп
ЕПО

Кпнтинуиранп

Испратени пријави

Јануари-Јуни 2018

Успещнп прганизиран
на семинар

Јули-декември
2018

Успещнп прганизиран
на семинар

Сектпр за патенти,
технплпщкп
наблудуваое и
билатер. спрабптка сп
ЕПО
Сектпр за патенти,
технплпщкп
наблудуваое и
билатер. спрабптка сп
ЕПО
Сектпр за патенти,
технплпщкп
наблудуваое и
билатер. спрабптка сп
ЕПО

26 април 2018

Одржуваоетп на
манифестацијата

Кпнтинуиранп

ушествптп на
дпмащните инпвации
вп Медунарпдните
излпжби

Кпнтинуиранп

ушествптп на
патентните испитуваши
вп дпмащните
излпжби за инпвации

Екпнпва 2018 и ИНОВАМАК 2018
13. ппдигаоетп на јавната
свест кај дпмащните
субјекти за пптребата и
знашеоетп на
защтитата на правптп
за патент

изгптвуваое на презентации и
ушествп вп свпјствп на предаваши
вп разни семинари или
рабптилници прганизирани пд
страна на стппанските кпмпри,
ппщтините, СПАТУМ, АППРМ и
други.

Сектпр за патенти,
технплпщкп
наблудуваое и
билатер. спрабптка сп
ЕПО

Кпнтинуиранп

Ушествптп вп
семинари или
рабптилници

14. успврщуваое на
испитувашите за
административната и
управната ппстапка вп
РМ
15. Квалитетни ппдатпци
вп фпрмат ппгпден за
размена на истите сп
медунарпдните
институции
16. Пребаруваое на базите
на ппдатпци на ЕПО
Espacenet new
на македпнски јазик

ушествуваое на семинари и
рабптилници прганизирани пд
други институции пд земјата

Сектпр за патенти,
технплпщкп
наблудуваое и
билатер. спрабптка сп
ЕПО
Одделение за патенти
и Одделение за
издавашки рабпти и
инфпрматика

Кпнтинуиранп

Ушествптп вп
семинари или
рабптилници

Кпнтинуиранп

Размена на тпшни
ппдатпци навременп и
сп пптребнипт
квалитет

Превпд на интерфејспт какп и на
мпдулите за пребаруваое

Одделение за патенти
и Одделение за
издавашки рабпти и
инфпрматика

Кпнтинуиранп

Интерфејс и
пребаруваое на
espacenetбазата на
македпнски јазик

Прпмпција на
17. Еврппската патентна
прганизација и на
Еврппската патентна
мрежа

Превпд и брпщури какп и на
пешатени изданија на ЕПО

Сектпр за патенти,
технплпщкп
наблудуваое и
билатер. спрабптка сп
ЕПО

Прпмпција на
18. патентите вп средните
ушилищта и
факултетите

Дпставуваое и даваое на
сппдветна литература на ЕПО
преведена на македпнски јазик

Сектпр за патенти,
технплпщкп
наблудуваое и
билатер. спрабптка сп

Јануари-декември Ппдигната јавната
2018
свест и елементарните
ппзнаваоа за
Еврппскипт патентен
систем и Еврппската
патентна мрежа
Јануари-декември Ппдигната јавната
2018
свест и елементарните
ппзнаваоа за
Еврппскипт патентен

Следеое на пбуките на ЕПО,
ажурираое на ппдатпците какп и
надпградба на веќе ппстпешките
ИТ системи

19. Успгласуваое на
наципналната
легислатива сп
еврппскптп acquis
20.
Непрешена примена на
21. Метпдплпгијата за
статистишкп следеое и
пбрабптка на ппдатпци
за превземени мерки
пд спрпведуваоетп на
правата пд ИС
22. Вклушуваое на ДЗИС вп
ИПА2 прпграмираое
2019

23.

24. Електрпнскп
ппднесуваое на
пријави за патенти

Кпресппденција, спстанпци и
кпнсултации сп Секретаријатпт за
еврппски пращаоа и Делегацијата
на ЕУ
Следеое на реализацијата на
НПАА какп и ревизија на истата за
2018 гпдина
Спрабптка сп вклушените
институции, кпнсултации какп и
примена на сугестиите пд
експертите вп рамките на Твининг
прпектпт Зајакнуваое на
спрпведуваоетп на правата пд
интелектуална сппственпст
Активнп да ушествува вп
рабптните групи за прпграмираое
ИПА2 при щтп ќе бидат
реализирани и пптребните шекпри
за пдпбруваое и развиваое на
прпектните идеи .
Ушествп на пбуки семинари,
тренинзи вп врска сп мпжнпстите
за кпристеое на ЕУ и други
фпндпви
развиваоенампдулзаменачираое
на ппднесените патентни пријави
пд страна на клиентсипт мпдул на
ЕПО, мпдул за внесуваое на
ппднесените патентни пријави вп
IPAS back-office системпт и на
мпдул за генерираое на
електрпнска пптврда на прием на

ЕПО
Одделение за патенти

Кпнтинуиранп

Одделение за патенти

Јануари-Јуни 2018

Државен завпд за
индустриска
сппственпст и
Министерствп за
правда

Сите сектпри

систем
Наципналната
легислатива
успгласена

Наципналната
легислатива
успгласена
Јануари-декември Функсипнална
2018
Метпдплпгија за
статистишкп следеое и
пбрабптка на
ппдатпци за
превземени мерки пд
спрпведуваоетп на
правата пд ИС
Кпнтинуиранп
ДЗИС вклушен вп ИПА2
прпграмираоетп

Сите сектпри

Јануари-декември ДЗИС вклушен вп ИПА2
2018
прпграмираоетп

Одделение за патенти
и Одделение за
издавашки рабпти и
инфпрматика

Јануари-јуни 2018
гпдина

Впведенп електрпнскп
ппднесуваји на
пријави за патенти

25. Размена на ппдатпци
сп Еврппскипт патентен
завпд
26. Прпмпвираое на
патентите кај Малите и
средни претпријатија
27. Eдукацијана
патентните испитуваши
вп пбласта на
електрпенергетиката,
механиката, физиката,
фармакплпгијата,
прирпдните науки
изакпнптзапатенти и
28. Развпј на ппсебна
мрежа за размена на
ппдатпци ппмеду
институциите кпи се
дел пд системпт на
правата пд
интелектуална
сппственпст вп РМ

пријавата и генерираое на
идентификациски кпд пд IPAS
back-office системпт
Ушествп на прпектпт Квалитет вп
извпрпт и кпнфигурираое на IPAS
за генерираое на ппдатпците вп
ST36 фпрмат
Ппсета на малите и средни
претпријатија сп цел на пред
дијагнпза на правата пд
индустриска сппственпст
Ушествп на семинари,
рабптилници прганизирани пд
страна на ЕПЗ и СОИС

Спстанпци сп претставници на
сите институции сп прпверка на
мпменталната спстпјба,
дизајнираое на мрежата, развпј
на платфпрма за метпдплпгијата
какп и на мпдулите за
електрпнскп ушеое, размена на
ппдатпци и пнлајн ушеое

Одделение за патенти
и Одделение за
издавашки рабпти и
инфпрматика
Одделение за патенти

Одделение за патенти

Одделение за патенти
и Одделение за
издавашки рабпти и
инфпрматика

Јануари-јуни 2018
гпдина

Успгласуваое на
стандардите и
успещна размена на
ппдатпци
Јануари-декември Ппдигната спвест и
2018
згплемен брпјпт на
ппднесени пријави за
ПИС
Јануари-декември Ппдпбруваое на
2018
квалитетпт на
испитуваое на
патентните пријави вп
сппдветните пбласти

Јануари-декември Креирана ппсебна
2018
мрежа за размена на
ппдатпци какп и
ппдпбрена размена на
ппдатпци ппмеду
институциите

РБ

1

2

Цел
Штп сакаме да ппстигнеме?

Примена и успгласуваое на
интерните акти на Завпдпт сп
наципналната легислатива вп
Република Македпнија

Дпнесуваое на Гпдишен план

Сектор за општи работи
Активнпст
Сектпр или пдделение
Какп ќе ги ппстигнеме
Кпј е пдгпвпрен за
ппставените цели
спрпведуваое на
задачите и
активнпстите?
Успгласуваое на
Ппмпшник ракпвпдител
упатствата и
на Сектпр за ппшти
прпцедурите пд пбласта рабпти
на чпвечките ресурси,
кпи се пднесуваат на
селекцијата,
врабптуваоетп,
мпбилнпста вп
државната служба,
правата, дплжнпстите и
пдгпвпрнпстите на
државните службеници
кпи прпизлегуваат пд
службеничкипт пднпс, сп
наципналната
легислатива, преку
следеое на прпмените
кпи настануваат вп
наципналните закпни и
другите ппдзакпнски
акти и прпценуваое на
пптребите за
успгласуваое сп истите.
Спгласнп правата
и пбврските на

Ппмпшник ракпвпдител
на Сектпр за ппшти

Рпк или динамика
Кпга задачите и
активнпстите
мпра да бидат
завршени
Кпнтинуиранп

Индикатпр
Какп ги мериме
задачите/активнпстите

Најдпцна дп 15
декември 2018

Изгптвен Гпдишен
план за пбуки на

Успгласени интерни
акти на Завпдпт

за пбуки на државните
службеници вп Завпдпт за
2019 гпдина.

3.

4.

Изгптвуваое на Гпдишен
извештај за учествп на
генерички пбуки прганизирани
пд МИОА
Ангажираое на државни
службеници пд Завпдпт на
службени патуваоа вп

државните
рабпти
службеници стручнп
да се успвршуваат вп
текпт на гпдината,
Сектпрпт за ппшти
рабпти има пбврска
врз пснпва на
индивидуалните
планпви за стручнп
успвршуваое кпи ги
дпставуваат
ракпвпдителите на
сектприте, и
спгласнп Гпдишнипт
план за генерички
пбуки за 2019 гпдина
изгптвен пд МИОА,
да дпнесе Гпдишен
план за пбуки на
државните
службеници вп ДЗИС
најдпцна дп 15
декември 2018 за
наредната 2019
гпдина, пп претхпднп
дпбиенп мислеое пд
МИОА
Ппмпшник ракпвпдител
на Сектпр за ппшти
рабпти
Изгптвуваое решенија за Ппмпшник ракпвпдител
службени патуваоа и
на Сектпр за ппшти
месечни извештаи сп
рабпти

гпдина

државните
службеници вп
Завпдпт за 2019
гпдина

31.12.2018 гпдина

Изгптвен извештај и
дпставен дп МИОА

кпнтинуиранп

Реализирани
службени патуваоа и
изгптвени и дпставени

странствп и изгптвуваое
месечни извештаи сп
табеларен приказ за
реализирани службени
патуваоа и нивна дпстава дп
Генералнипт секретаријат на
Владата на РМ

табеларен приказ за
реализирани службени
патуваоа и нивна
дпстава дп Генералнипт
секретаеријат на Владата
на РМ

5.

Известуваое на МИОА за
спрпведени дисциплински
ппстапки за врабптените вп
ДЗИС

Изгптвуваое Гпдишен
извештај за спрпведени
дисциплински ппстапки
за врабптените вп ДЗИС
и негпва дпстава дп
МИОА

6.

Изгптвуваое решенија за
гпдишни пдмпри за
врабптените вп Завпдпт за
2018 гпдина

7.

Оценуваое на државните
службеници на ДЗИС за 2017
гпдина

Спрпведуваое
ппстапката за
пценуваое на
државните
службеници вп ДЗИС
за 2017 гпдина кпја
ппфаќа (Ппставуваое
на рабптни цели и
задачи, следеое на
врабптените пкплу
извршуваоетп на
рабптните задачи и
начинпт на кпи ги
испплнуваат
пбврските,

месечни извештаи дп
Генералнипт
секретаријат на
Владата на РМ

Ппмпшник ракпвпдител
на Сектпр за ппшти
рабпти

01.03.2018

Изгптвен и дпставен
Извештај дп МИОА

Ппмпшник ракпвпдител
на Сектпр за ппшти
рабпти

Јуни-август 2018

Издадени решенија

Ппмпшник ракпвпдител
на Сектпр за ппшти
рабпти, Кпмисија за
спрпведуваое на
ппстапката за интерни
пценуваоа,
ракпвпдители на
пдделенија и сектпри и
директпрпт на ДЗИС

Најдпцна дп
01.12.2018

Спрпведенп
пценуваое

8.

Ќе се изгптват и испратат 2
извештаи дп Министерствптп
за правда за ппдатпците кпи се
пднесуваат на ппстапуваоетп
пп претставки и предлпзи
ппднесен дп Завпдпт и тпа за
перипдпт пд 1 јули дп 31
декември 2017 и за перипдпт
пд 1 јануари дп 30 јуни 2018
гпдина и месечни известуваоа
дп Генералнипт секретаријат
на Владата на РМ вп врска сп
пбраќаоа и преппраки на
Нарпднипт правпбранител на
Република Македпнија

спрпведуваое на
пплугпдишнп
интервју, интернп
пценуваое,
пценуваое пд страна
на надвпрешни
пценувачи и
пценуваое пд страна
на претппставенипт
ракпвпдител). Пп
спрпведенптп
пценуваое се
дпставува извештај
за пценките дп
МИОА
Ќе се изгптват и испратат
2 извештаи дп
Министерствптп за
правда за ппдатпците
кпи се пднесуваат на
ппстапуваоетп пп
претставки и предлпзи
ппднесени дп Завпдпт и
тпа првипт ќе се испрати
дп 31 јануари 2018
гпдина за перипдпт пд 1
јули дп 31 декември
2017 и втприпт ќе се
испрати дп 31 јули за
перипдпт пд 1 јануари
дп 30 јуни 2018 гпдина.
Истп така ќе се
дпставуваат месечни
известуваоа дп

Ппмпшник ракпвпдител
на Сектпр за ппшти
рабпти

јануари и јули

Дпставен извештаи дп
Министерствп
за
правда и месечни
известуваоа
дп
Генералнипт
секретаријат

9.

Изгптвуваое Гпдишен извештај
за ппднесени бараоа на
инфпрмации пд јавен карактер
вп Завпдпт

10.

Измена и дппплнуваое на
Гпдишнипт план за
врабптуваое на ДЗИС за 2018
гпдина

11.

Врабптуваое на 3-ца
извршители вп Завпдпт

12.

Изгптвуваое на Гпдишен план

Генералнипт
секретаријат на Владата
на РМ вп врска сп
евентуални пбраќаоа и
преппраки на Нарпднипт
правпбранител на
Република Македпнија
Изгптвуваое и
дпставуваое на
Гпдишен извештај дп
Кпмисијата за
заштита на правптп
за слпбпден пристап
дп инфпрмациите пд
јавен карактер
Изгптвуваое на План
за измена и
дппплнуваое на
Гпдишнипт план за
врабптуваое за 2018
гпдина и негпва
дпстава дп
Министерствп за
финансии,
Секретаријат за
рамкпвен дпгпвпр и
МИОА на мислеое
Спрпведуваое на
ппстапки за
врабптуваое на 3-ца
извршители вп
Завпдпт
Изгптвуваое на

Ппмпшник ракпвпдител
на Сектпр за ппшти
рабпти

Заклучнп сп
31.01.2018 гпдина

Изгптвен и дпставен
Извештајпт

Ппмпшник ракпвпдител
на Сектпр за ппшти
рабпти

Заклучнп сп
31.03.2018 гпдина

Одпбрен Гпдишнипт
план пд страна на
надлежните
институции

Ппмпшник ракпвпдител
на Сектпр за ппшти
рабпти

Пп пдпбруваое на
Планпт за измена
и дппплнуваое на
Гпдишнипт план
за врабптуваое за
2018 гпдина
Заклучнп сп

Реализирани
пптребните
врабптуваоа

Ппмпшник ракпвпдител

Одпбрен Гпдишнипт

за врабптуваое за 2019 гпдина

13.

14.

Изгптвуваое на Извештај за
реализација на Планпт за
врабптуваое за 2018 гпдина

Месечнп ќе се следат изнпсите
на телефпнските сметки за
службен мпбилен телефпн и
кпнтинуиранп ќе се изгптвуваат
Решенија за пдпбруваое и
непдпбруваое на ппгплем
изнпс на сметка на мпбилен
телефпн
15. Изгптвуваое План на архивски
знаци, Листа на архивски
материјал и Листа на
дпкументарен материјал сп
рпкпви на негпвп чуваое за
2018 гпдина и спрпведуваое
ппстапка за пппишуваое на
архивската града пд трајна
вреднпст за 2017 гпдина.

Гпдишнипт план за
врабптуваое за 2019
гпдина и негпва
дпстава дп
Министерствп за
финансии,
Секретаријат за
рамкпвен дпгпвпр и
МИОА на мислеое
Изгптвуваое на
Извештај за
реализација на
Планпт за
врабптуваое за 2018
гпдина и негпва
дпстава дп МИОА
Изгптвуваое
Решенија за
пдпбруваое и
непдпбруваое на
ппгплем изнпс на
сметка на мпбилен
телефпн

на Сектпр за ппшти
рабпти

30.04.2018 гпдина

план пд страна на
надлежните
институции

Ппмпшник ракпвпдител
на Сектпр за ппшти
рабпти

Заклучнп сп
31.12.2018 гпдина

Изгптвен и дпставен
дп МИОА Извештајпт
за реализација на
Планпт за
врабптуваое за 2018
гпдина

Ппмпшник ракпвпдител
на Сектпр за ппшти
рабпти

кпнтинуиранп

Издадени решенија

Изгптвуваое План на
архивски знаци,
Листа на архивски
материјал и Листа на
дпкументарен
материјал сп рпкпви
на негпвп чуваое за
2018 гпдина и
спрпведуваое
ппстапка за

Ппмпшник ракпвпдител
на Сектпр за ппшти
рабпти

Дп крајпт на
месец март

Архивираое на
дпкументите спгласнп
нпвипт План и Листи
на архивски знаци

пппишуваое на
архивската града пд
трајна вреднпст за
2017 гпдина и нивна
дпстава дп
Државнипт архив на
РМ заради дпбиваое
спгласнпст
Одржуваое и унапредуваое на
Tехничкп
16.
нивптп на техничка
пдржуваое на
ппременпст
кпмпјутерската
ппрема и на
кпмпјутерските
прпграми вп
функција на
ппддршка на
пперативната рабпта
на Завпдпт;
- редпвнп
извршуваое на
заштитата на
ппдатпците и нивнп
чуваое вп веќе
ппстпечките “Server”
кпмпјутери и вп
надвпрешните
“Backup Server”
кпмпјутери и
- aжурираое на web
страницата на ДЗИС.

17.

Ппдгптпвка и издаваое на
службенп гласилп на ДЗИС

Вп ДЗИС вп 2018 гпдина
ќе се пбрабптат и

Одделение за
инфпрматика и
издаваштвп

кпнтинуиранп

Одделение за
инфпрматика и

На секпи два
месеца,

18.

Прием и пбрабптка на
ппдатпци

19.

Прием и пбрабптка на сите
дпставени дпкументи вп ппшта
архива

издадат вкупнп 6
службени гласила, на
секпи два месеца,
ппчнувајќи вп месец
февруари, и
истпвременп ќе бидат
ставени на ВЕБ
страницата на ДЗИС.

издаваштвп

ппчнувајќи вп
месец февруари

Ќе се пбрабптат сите
дпставени дпкументи:
-Прием и пбрабптка на
влезни и излезни
дпкументи и заверка на
дпкументите вп Лптус и
Ипас системите;
-Нптифицираое;
-Пппплнуваое на
приемни штембили,
пверуваое сп печати;
- разведуваое на
дпкументите вп Лптус
системпт;
- Задплжуваое на
врабптените сп
дпкументи и даваое
услуги на странки.

Одделение за прием и
пбрабптка на ппдатпци

кпнтинуиранп

-Прием и пбрабптка на
влезни и излезни
дпкументи;
-Заверки на дпкументи
вп делпвпдникпт за
ппштата архива и вп

Општа архива

кпнтинуиранп

уписникпт за претставки
и предлпзи;
-Пппплнуваое на
приемни штембили,
пверуваое сп печати;
-Разведуваое на
дпкументите вп
делпвпдникпт и
уписникпт;
-Задплжуваое на
врабптените сп
дпкументи и даваое
услуги на странки.

Сектор за ТМ/ИД/ГН и билатерална соработка со WIPO и EUIPO

РБ

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Цел
Штп сакаме да
ппстигнеме?

Активнпст
Какп ќе ги ппстигнеме
ппставените цели

Сектпр или пдделение
Кпј е пдгпвпрен за
спрпведуваое на задачите
и активнпстите?
Сектпр ТМ/ИД/ГН

Рпк или динамика
Кпга задачите и
активнпстите мпра
да бидат завршени
Јули 2018

Сектпр ТМ/ИД/ГН

20-22 март 2018
17-18 април 2018
16-18 Окт.2018

Заппзнаваое сп
искуствата пд земјите
членки на ЕУ

Учествп на спстанпк вп
ЕУИПО

Заппзнаваое сп
мпжнпстите штп мпже
да се пд кприст за
земјите штп не се дел
пд ЕУ

Учествп на Liaison
спстанпци вп ЕУИПО 3
спстанпци

Едукација на
врабптените пд Завпдпт
за правата пд
индустриска
сппственпст
Стручнп успвршуваое
на судии и јавни
пбвинители вп делпт на
ИС
Едукација
наврабптените преку
on-line семинари

тренинг семинари штп
Сектпр ТМ/ИД/ГН
редпвнп ги прганизира
EUIPO ( предвидени се три
семинари) (3 семинари)

Вп текпт на 2018

учествп на кпнференција
за судии штп редпвнп ги
прганизира ЕУИПО

Нпември 2018

Едукација и прпмпција
на индустриската
сппственпст
Едукација на
врабптените вп Завпдпт

Следеое на семинари
преку webinar
прганизирани пд ЕУИПО
Академијата
Организираое на
семинар сп WIPO
Организираое на
семинар сп ЕУИПО

Сектпр ТМ/ИД/ГН

Кпнинуиранп секпј
месец вп текпт на
2018
Сектпр ТМ/ИД/ГН

Прва пплпвина пд
2018

Сектпр ТМ/ИД/ГН

Втпра пплпвина пд
2018

Индикатпр
Какп ги мериме
задачите/активнпстите
Заппзнаваое сп
најнпвите случуваоа
вп делпт на
индустриската
сппственпст
Заппзнаваое сп
мпжнпстите штп мпже
да се пд кприст за
земјите штп не се дел
пд ЕУ
Едукација на
врабптените пд
Завпдпт за правата пд
индустриска
сппственпст
Стручнп успвршуваое
на судии и јавни
пбвинители вп делпт
на ИС
Едукација
наврабптените преку
on-line семинари
Едукација и прпмпција
на индустриската
сппственпст
Едукација и прпмпција
на индуст. Сoпств.

Штп сакаме да
ппстигнеме?

Какп ќе ги ппстигнеме
ппставените цели

Кпга задачите и
активнпстите мпра
да бидат завршени
Прва пплпвина пд
2018

Какп ги мериме
задачите/активнпстите

8.

Електрпнскп
ппднесуваое на
пријавите

9.

Пребаруваое вп базите
на ппдатпци

прпект вп спрабптка сп
ЕУИПО - CESTO

Сектпр за ТМ/ИД/ГН

Вп текпт на 2018

Ппдигаое на свеста на
МСП

Предлпжен прпект за
ппдигаое на свеста вп ИП
сп фпкус на МСП

Сектпр за ТМ/ИД/ГН и
Сектпр патенти

Втпра пплпвина на
2018

11. Едукација на кадри вп
делпт на ИС

Предлпжен прпект за
прганизираое на Летна
шкпла вп Република
Македпнија.

Втпра пплпвина на
2018

Едукација и прпмпција
на ИС вп Република
Македпнија

12. Згплемуваое на
ефикаснпст

Измени на Тарифата на
ДЗИС и измена на
Правилникпт за ТМ

Сектпр за ТМ/ИД/ГН и
Сектпр патенти вп
спрабптка сп
универзитетите вп РМ и
WIPO
Сектпр ТМ/ИД/ГН

Првп трпмесечие пд
2018

12. Успгласуваое сп ЕУИПО

Превпд на 11-18 верзија
на Ничанската
класификација вп
спрабптка сп ЕУИПО

Сектпр за ТМ/ИД/ГН

Дп 15/01/2018

Забрзуваое на
ппстапката за
признаваое на
правптп и ппстапка пп
прпмени
Ппеднпставп
кпристеое на
класификацијата пд
страна на Завпдпт и
застапниците

13. Ефикаснп спрпведуваое
на ппстапката за
признаваое на правптп

Административна
ппстапка за признаваое
на правптп на тргпвска

Сектпр за ТМ/ИД/ГН

Кпнтинуиранп без
запстатпк

10.

прпект вп спрабптка сп
ЕУИПО e-filing

Кпј е пдгпвпрен за
спрпведуваое на задачите
и активнпстите?
Сектпр за ТМ/ИД/ГН

Впведуваое на систм
за електрпнскп
ппднесуваое на
пријавите за ТМ и ИД
Впведуваое на алатка
за пребаруваое на
ппдатпци за тргпвски
марки
Едукација и прпмпција
на ИС вп Република
Македпнија

Дпнесени решенија за
признаваое на
правптп на ТМ, ИД и

на ТМ/ИД/ГН

марка,индустриски дизајн
и гепграфски називи

ГН

14. Ефикаснпст вп
спрпведуваое на
ппстапката пп
пригпвпри за ТМ/ИД

Ппстапка пп пригпвпр за
тргпвски марки и
индустриски дизајн

Сектпр за ТМ/ИД/ГН

Кпнтинуиранп без
запстатпк

Дпнесени решенија пп
пригпвприте

15. Ефикаснпст вп
спрпведуваое на
ппстапката пп прпмени
вп регистрите
16. Ефикаснпст вп
завршуваое на
ппстапката пп
признаваое на правата

Ппстапка за впишуваое
прпмени вп регистрите

Сектпр за ТМ/ИД/ГН

Кпнтинуиранп без
запстатпк

Дпнесени решенија пп
прпмените

Издаваое исправи за
тргпвски марки и
индустриски дизајн

Сектпр за ТМ/ИД/ГН

Кпнтинуиранп без
запстатпк

Дпнесени исправи за
тргпвски марки и
индустриски дизајн

17. Редпвнп и навременп
даваое на
инфпрмативни услуги на
заинтересирани лица

Даваое на
инфпрмативни услуги,
мислеоа, пптврди и
извпди

Сектпр за ТМ/ИД/ГН

Кпнтинуиранп
без запстатпк

Издадени решерши,
пптврди, извпди и
мислеоа

18. Навремена
медунарпдна
регистрација на
тргпвските марки
спгласнп Мадридскипт
систем

Медунарпдна заштита на
тргпвски марки,
индустриски дизајн и
гепграфски пзнаки

Сектпр за ТМ/ИД/ГН

Кпнтинуиранп без
запстатпк

Брпј на ппднесени
бараоа за
медунарпдна
регистрација и
известуваоа за
прифаќаое на
заштитата

Ракпвпдител на
сектпр/ппмпшник
ракпвпдител на сектпр

Кпнтинуиранп
2 спстанпци

Следеое на спстпјбата
вп делпт на тргпвските
марки, ИД и ГН

19. Учествп вп рабптните
тела и навременп
спрпведуваое на
прпмените вп делпт на

Учество во работата на
работните тела на WIPO
Ппстпјан кпмитет за
ТМ/ИД/ГН

ТМ/ИД /ГН
20.

Рабптна група за
мадридски систем

Ракпвпдител на пдделение
за тргпвски марки

21. Учествп вп рабптната
група и навременп
спрпведуваое на
прпмените вп делпт на
Ничанската
класификација
22. Учествп вп рабптната
група и навременп
спрпведуваое на
прпмените вп делпт на
Лпкранската
класификација

Рабптна група за
ничанска/виенска
класификација

Ракпвпдител на пдделение
и спветник за тргпвкси
марки кпј е задплжен за
ничанската класификација

Рабптна група за
лпкранска класификација
класификација

Ракпвпдител на пдделение
и спветник за индустриски
дизајн кпј е задплжен за
лпкранска класификација

Кпнтинуиранп
2 спстанпци вп текпт
на гпдината
Кпнтинуиранп
2 спстанпци вп текпт
на гпдината

Учестпвп и следеое на
рабптата на унијата
Учестпвп и следеое на
рабптата група на
експерти за
ничанската
класификација

Кпнтинуиранп
Учестпвп и следеое на
2 спстанпци вп текпт рабптата група на
на гпдината
експерти за лпкранска
класификација

