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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
Врз основа на членот 144 став (2), 145 став (4), 147 став (2), 148 став (4), 154 став (2),
155 став (2), 156 став (4), 159 став (4), 160 став (3), 163 став (2), 164 став (2) и 172 став (6)
од Законот за индустриска сопственост (“Службен весник на Република Македонија” број
21/2009), директорот на Државниот завод за индустриска сопственост донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Содржина на правилникот
Член 1
Со овој правилник се утврдува: содржината и формата на пријавата на индустриски
дизајн и другите состојки и прилози кон пријавата; содржината на барањето за издавање
на уверение за правото на првенство на индустриски дизајн и содржината на уверението
за правото на првенство; содржината и начинот на водење на регистарот на пријави на
индустриски дизајн и изводот од регистарот; содржината на барањето за поделба на
пријавата на индустриски дизајн; податоците од пријавата на индустриски дизајн кои се
објавуваат во службеното гласило на Државниот завод за индустриска сопственост; начин
на објавување на податоците од пријавата на индустриски дизајн во службеното гласило
на Државниот завод за индустриска сопственост, ако е побарано одложување на објавата
на индустрискиот дизајн; содржината на приговорот и начинот на поднесување приговор
на објавена пријава на индустриски дизајн; содржината и начинот на водење на
регистарот на индустриски дизајни и извод од регистарот; промените кои се впишуваат во
регистрите; содржината и формата на барањето и постапката за впишување на промените;
податоци за индустрискиот дизајн кои се објавуваат во службеното гласило на Државниот
завод за индустриска сопственост; содржината на исправата на индустриски дизајн и
формата и содржината на барањето за продолжување на важењето на индустрискиот
дизајн.
II. ПРИЈАВА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Содржина и форма на пријавата
Член 2
(1) Пријавата на индустриски дизајн содржи:
1) барање за признавање на правото на индустрискиот дизајн и
2) прикази на пријавениот индустриски дизајн.
(2) Пријавата на индустриски дизајн се поднесува на образец
формат, даден во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

ДЗИС-ИД1, на А4
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Содржина на барањето за признавање на правото
на индустриски дизајн
Член 3
(1) Барањето за признавање на правото на индустриски дизајн содржи: податоци за
подносителот на пријавата; адреса за кореспонденција; податоци за авторот или,
назначување дека авторот не сака да биде наведен во пријавата; назив на индустрискиот
дизајн; податоци за застапникот, ако пријавата е поднесена преку застапник; податоци за
побарано право на првенство и основот; означување на видот на дизајнот и назначување
на вкупен број на индустриски дизајни.
(2) Ако предвидениот простор во односната рубрика на барањето за признавање на
правото на индустриски дизајн не е доволен, бараниот податок се приложува како посебно
дополнение кон барањето со полната содржина и при тоа се повикува на бројот на
рубриката на која се однесува дополнението.
Прикази на пријавениот индустриски дизајн
Член 4
(1) Приказите на индустрискиот дизајн во пријавата на индустриски дизајн може да
бидат фотографии или графички прикази, прикажани во црно-бела техника или во боја.
(2) Приказите на дизајнот се поднесуваат на А4 формат кој содржи квадрати со
големина 4х4 см во чиј оквир се отпечатуваат по електронски пат или се лепат
фотографии односно графичките прикази на пријавениот дизајн, кои не треба да бидат
помали од големината 3х3 см ниту поголеми од вкупната површина на четириаголникот
со големина 16х24 см.
(3) Ако просторот за приказите на дизајнот не е доволен за прикажување на сите
фотографии односно графички прикази на дизајнот, се приложува потребен број на копии,
во кој случај во горниот десен агол се внесува бројот на страниците. Сите приложени и
означени страници прават еден примерок од приказите на пријавениот индустриски
дизајн.
Репродукција на дизајните и
објавување во боја
Член 5
(1) Фотографиите односно графичките прикази на пријавениот индустриски дизајн
треба да бидат со прави агли и рамни страни, не треба да бидат превиткани, означени,
споени со пробивање или меѓусебно преклопени на начин кој ја оневозможува јасната
видливост на сите карактеристики или нивното репродуцирање.
(2) Ако се бара објавување на индустрискиот дизајн во боја, до Државниот завод за
индустриска сопственост (во натамошниот текст: Завод) се доставуваат фотографии
односно графички прикази во боја.
(3) При објавувањето на дизајните и издавањето на исправа за индустриски дизајн, ќе
се користат најдобрите техники на репродукција. Во случај на било каков спор во врска со
нијансите или тоновите на боја во кои дизајнот е репродуциран, дизајнот на производот е
одреден со оригиналниот примерок на дизајнот поднесен во пријавата за индустриски
дизајн.
(4) Во врска со положбата на дизајнот во простор, во постапката за признавање на
индустрискиот дизајн, за правилна положба ќе се смета онаа во која дизајнот е прикажан
при поднесувањето на пријавата за индустриски дизајн.
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Фотографии
Член 6
(1) Приложените фотографии треба да бидат со професионален квалитет,
карактеристиките на дизајнот јасно да се видливи и да се погодни за репродуцирање.
Дизајните треба да бидат прикажани на неутрална и еднобојна основа и не треба да имаат
сенки.
(2) Пријавата која содржи ретуширани фотографии (со туш, мастило или коректура),
не се смета за уредна.
Графички прикази
Член 7
(1) Графичките прикази се приложуваат во оригинал или електронски втиснати, но
треба да имаат ист квалитет како оригиналот. Може да се приложат и копии на
оригиналот, ако се со ист квалитет како и оригиналот. Приказите треба да бидат
квалитетно изведени со помош на прибор за цртање или по електронски пат, а контурите
на дизајнот да бидат јасно видливи и со полна линија. Телото може да се прикаже во
перспектива и со сенки да се истакне релјефот.
(2) Во службеното гласилото на Заводот не се објавуваат:
1) технички цртежи на кои предметот е прикажан во пресек или во план, и технички
цртежи кои содржат осни линии и димензии;
2) графички прикази кои содржат објаснувања или легенди на предметот или покрај
него и
3) графички прикази кои не се погодни за репродуцирање.
Број на прикази и обележување на истите
Член 8
(1) На фотографиите или графичките прикази треба да се прикаже само дизајнот на
производот, без никакви други додатоци, предмети, лица или животни.
(2) Ако со една фотографија или графички приказ не може да се прикажат сите нови
карактеристики на дизајнот, се доставуваат онолку фотографии или графички прикази
колку што се потребни за да се покажат сите нови карактеристики на дизајнот, но не
повеќе од вкупно шест прикази на дизајнот од различни погледи.
(3) Ако дизајнот е претставен на повеќе фотографии односно графички прикази,
фотографиите односно графичките прикази треба да се означени со два броја, одделени со
точка (1.1, 1.2, 1.3 итн.). На приказите со број се означува предната страна на маргината на
фотографијата односно графичкиот приказ.
Повеќекратна пријава и обележување на приказите
Член 9
(1) Кај повеќекратна пријава, за секој дизајн треба да се достави посебна фотографија
или графички приказ.
(2) Ако еден ист дизајн е претставен со повеќе фотографии или графички прикази,
фотографиите или графичките прикази кои се однесуваат на ист дизајн, посебно се
обележуваат на начин како што е дадено во членот 8 став (3) од овој правилник (пример:
1.1, 1.2, 1.3, за првиот дизајн, 2.1, 2.2, 2.3. за вториот дизајн, 3.1, 3.2, 3.3 за третиот дизајн)
итн.

3 од 17

Службен весник на РМ, бр. 92 од 24.07.2009 година

Други состојки и прилози кон пријавата
Член 10
(1) Кон пријавата на индустриски дизајн од членот 2 од овој правилник, во писмена
форма се поднесуваат следните состојки и прилози:
1) податоци за други подносители и изјава за заеднички претставник, ако пријавата е
поднесена од повеќе подносители;
2) податоци за други автори;
3) изјава од авторот дека не сака да биде наведен во пријавата, ако е побарано;
4) опис за новоста и индивидуалниот карактер на индустрискиот дизајн, доколку е
потребен;
5) примерок од мострата (дводимензионалниот дизајн) ако е побарано одложување на
објавувањето на пријавата;
6) доказ за правото на првенство, согласно членовите 140 и 141 од Законот за
индустриска сопственост, ако е побарано;
7) полномошно, ако пријавата се поднесува преку застапник и
8) доказ за платена соодветна административна такса и доказ врз основа на кој се
темели намалувањето на таксата доколку постои основ за тоа.
(2) Ако со пријавата е побарано одложување на објавувањето на дводимензионалниот
индустриски дизајн, приложената мостра на дизајнот
не треба да биде помала од
големината која е потребна за прикажување на сите карактеристики на дизајнот ниту
поголема од пропишаната најголема тежина на содржината на ковертата приближна
големина на А4 формат, но не потешка од 4 кг.
(3) Состојките и прилозите од ставот (1) на овој член треба да содржат потпис и печат
на подносителот на пријавата, односно на застапникот, ако пријавата е поднесена преку
застапник.
(4) Ако состојките и прилозите од ставот (1) на овој член се поднесат дополнително,
треба да го содржат и бројот на пријавата на индустрискиот дизајн (во натамошниот текст:
ИД - број).
Опис на дизајнот
Член 11
(1) Ако кон барањето за признавање на индустрискиот дизајн е приложен опис за
новоста и индивидуалниот карактер на дизајнот, описот треба да се однесува само на
надворешниот изглед на дизајнот и не треба да содржи повеќе од 100 (сто) збора.
(2) Во описот не се потребни податоци кои се однесуваат на конструкцијата,
функцијата или функционалните предности на материјалот од кој е изработен дизајнот и
слични податоци за дизајнот или негови делови.
(3) Кај повеќекратна пријава се доставува опис за секој дизајн.
III. РЕГИСТАР НА ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН И ИЗВОД ОД
РЕГИСТАРОТ
Содржина и начин на водење на регистарот
Член 12
(1) Регистарот на пријави на индустриски дизајн содржи:
1) ИД-број и деловоден број;
2) датум на поднесување на пријавата;
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3) адреса за коресподенција: име или назив, адреса, телефон, телефакс и е-маил адреса;
4) податоци за подносителот на пријавата: презиме, име и адреса за физичкото лице,
односно фирма и седиште за правното лице;
5) податоци за застапникот, ако пријавата е поднесена преку застапник: презиме, име и
адреса за физичкото лице, односно фирма и седиште за правното лице;
6) податоци за авторот: презиме, име и адреса, или назначување дека е доставена
писмена изјава од авторот дека не сака да биде наведен во пријавата;
7) податоци за бараното право на првенство: име на изложбата или саемот, државата и
датум на првото изложување, односно за униско право на првенство, датум на првата
пријава, државата и бројот на пријавата;
8) назив на дизајнот;
9) назначување вкупен број на индустриски дизајни, означување на видот на дизајнот
(дводимензионален или тродимензионален), објавување во боја;
10) датум на објавување на пријавата;
11) број на класа и подкласа според Локарнската класифкација;
12) назначување за одложување на објавувањето, ако со пријавата е поднесено и
барање за одложување на објавувањето;
13) податоци за поделба на пријавата: број и датум на барањето, број и датум на
решението за поделба на пријавата и ИД - број на разделената и на првата пријава;
14) податоци за поднесен приговор: број и датум на приговорот;
15) податоци за промените: број и датум на барањето, број и датум на решението и
извршената промена;
16) податоци за пренос на право: број и датум на барањето, број и датум на решението
и податоци за новиот подносител;
17) податоци за платените такси и трошоци и основот за редукција;
18) податоци за одлуката на Заводот;
19) податоци од судска одлука;
20) податоци од одлука на Управен суд;
21) податоци за барањето за продолжување на постапката и одлука и
22) податоци за предлогот за враќање во поранешна состојба и одлука.
(2) Регистарот од ставот (1) на овој член се води во електронска форма.
Извод од регистарот на пријави
Член 13
(1) Извод од регистарот на пријави на индустриски дизајни Заводот издава по барање
на заинтересирано лице, со назначување на ИД-бројот, откако ќе достави доказ за платени
трошоци.
(2) Изводот од регистарот ги содржи податоците од членот 12 од овој правилник,
според состојбата на денот назначен во изводот.
IV. УВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВОТО НА ПРВЕНСТВО
Содржина на барањето
Член 14
(1) Барањето за издавање уверение за правото на првенство содржи:
1) назначување дека се бара издавање уверение за правото на првенство;
2) ИД - бројот за кој е побарано издавање на уверението;
3) податоци за подносителот на барањето;
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4) назначување на потребниот број уверенија за правото на првенство;
5) потпис и печат на подносителот на барањето, односно неговиот застапник и
6) доказ за платена соодветна административна такса.
Содржина на уверението
Член 15
(1) Уверението за правото на првенство содржи:
1) податоци за подносителот на пријавата: презиме, име и адреса за физичкото лице,
односно фирма и седиште за правното лице;
2) податоци за авторот, презиме, име и адреса, или, назначување дека авторот не сака
да биде наведен во пријавата;
3) ИД-број;
4) датум на поднесување на пријавата;
5) назив на индустрискиот дизајн;
6) опис на индустрискиот дизајн (доколку е доставен во пријавата);
7) прикази на индустрискиот дизајн;
8) број на класа и подкласа според Локарнската класификација и
9) назначување дека податоците од уверението се идентични со податоците од
пријавата на индустриски дизајн.
(2) Податоците од ставот (1) на овој член се означуваат со INID – кодови за
идентификација на библиографските податоци на индустрискиот дизајн воспоставени од
Светската организација за интелектуална сопственост (во натамошниот текст: INID –
кодови).
V. ПОДЕЛБА НА ПРИЈАВАТА
Содржина на барањето
Член 16
(1) Барањето за поделба на пријавата на индустриски дизајн содржи:
1) назначување дека се бара поделба на пријавата;
2) датум на поднесување и број на првата пријава;
3) податоци за подносителот на пријавата идентични со податоците од првата пријава;
4) податоци за застапникот, ако барањето е поднесено преку застапник;
5) назначување број на индустриски дизајн кој се издвојува од првата пријава и
6) доказ за платена такса за поделба на пријавата.
(2) За секоја разделена пријава се поднесуваат онолку нови пријави колку што ќе
настанат со поделбата, на образец ДЗИС-ИД1.
(3) На секоја разделена пријава и се доделува нов број.
VI. ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Податоци од пријавата на индустриски дизајн кои се објавуваат во службеното
гласило на Заводот
Член 17
(1) Во службеното гласило на Заводот се објавуваат следните податоци:
1) ИД-бројот;
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2) датум на поднесување на пријавата;
3) назначување вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот
(дводимензионален или тродимензионален);
4) податоци за бараното право на првенство: име на изложбата или саемот, државата и
датум на првото изложување, односно за униско право на првенство, датум на првата
пријава, државата и бројот на пријавата;
5) датум на објавување на пријавата;
6) број и датум на првата пријава, ако се работи за разделена пријава;
7) број на класа и подкласа според Локарнската класификација;
8) назив на дизајнот;
9) назначување на боите, ако е побарана заштита на дизајн во боја;
10) прикази на индустрискиот дизајн;
11) податоци за подносителот на пријавата: презиме, име и адреса за физичкото лице,
односно фирма и седиште за правното лице;
12) податоци за авторот, ако авторот е наведен во пријавата: презиме, име и адреса,
или, да се наведе дека авторот не сака да биде наведен во пријавата, ако е назначено во
пријавата и
13) податоци за застапникот, ако пријавата е поднесена преку застапник: презиме, име
и адреса за физичкото лице, односно фирма и седиште за правното лице.
(2) Приказот на пријавениот индустриски дизајн од член 4 став (1) од овој правилник
треба да биде јасен, прецизен и погоден за репродукција.
(3) Податоците од ставот (1) на овој член се означуваат со INID – кодови.
(4) Ако приказот на дизајнот не соодветствува на ставот (2) на овој член, Заводот
повторно ќе ја објави пријавата на индустриски дизајн.
(5) Ако по објавување на податоците од ставот (1) точка 11 и 12 од овој член настанат
промени, истите ќе се објават во службеното гласило на Заводот.
Начин на објавување на податоците од пријавата
на индустриски дизајн, ако е побарано одложување
Член 18
(1) Ако е побарано одложување на објавувањето на пријавата на индустриски дизајн, во
службеното гласило на Заводот се објавуваат само библиографските податоци од членот
17 став (1) од овој правилник, а не се објавува приказот на дизајнот.
(2) Податоците од ставот (1) на овој член се означуваат со INID – кодови.
VII. ПРИГОВОР НА ОБЈАВЕНА ПРИЈАВА НА
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Содржина на приговорот
Член 19
(1) Приговорот на објавената пријава на индустриски дизајн содржи:
1) податоци за подносителот на приговорот: презиме, име и адреса за физичкото лице,
односно фирма и седиште за правното лице;
2) ИД-број и датум на објавата;
3) назначување дека се бара одбивање на објавената пријава на индустриски дизајн во
целост или делумно, со назначување на бројот на дизајнот/ите за кој/и се поднесува
приговорот;
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4) податоци за подносителот на објавената пријава на индустриски дизајн: презиме, име
и адреса за физичкото лице, односно фирма и седиште за правното лице;
5) податоци за застапникот: презиме, име и адреса за физичкото лице, односно фирма и
седиште за правното лице;
6) причини поради кои се поднесува приговорот и докази за тие причини и
7) доказ за платена соодветна административна такса.
Начин на поднесување приговор
Член 20
(1) Приговорот се поднесува во писмена форма со образложување на причините за
поднесување на приговорот и со поднесување на следната документација до Заводот:
1) ако приговорот се поднесува поради идентичност или сличност со порано објавен
или заштитен индустриски дизајн, подносителот на приговорот треба да достави доказ
дека неговиот дизајн е заштитен, односно дека станал познат во Република Македонија,
пред стекнатото право на првенство на објавената пријава;
2) ако приговорот се поднесува поради повреда на друго право од индустриска
сопственост, подносителот на приговорот треба да достави докази од кои е видливо дека
со признавањето на дизајнот од објавената пријава се врши повреда на некое поранешно
право од индустриска сопственост и
3) ако приговорот се поднесува поради повреда на авторско право, подносителот на
приговорот треба да достави доказ за авторство, да го наведе авторското дело кое е
предмет на повредата и да ги наведе доказите од кои е видливо дека со признавањето на
дизајнот од објавената пријава се врши повреда на авторското дело.
VIII. РЕГИСТАР НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈНИ И
ИЗВОД ОД РЕГИСТАРОТ
Содржина и начин на водење на регистарот
на индустриски дизајни
Член 21
(1) Регистарот на индустриски дизајни содржи:
1) регистарски број на индустрискиот дизајн;
2) ИД-број и датум на поднесување на пријавата;
3) податоци за носителот на индустрискиот дизајн: презиме, име и адреса за физичкото
лице, односно фирма и седиште за правното лице;
4) податоци за застапникот, ако носителот на индустрискиот дизајн има застапник:
презиме, име и адреса за физичкото лице, односно фирма и седиште за правното лице;
5) податоци за авторот: презиме, име и адреса на авторот, односно назначување дека
авторот не сака да биде наведен;
6) број и датум на решението за признавање на правото на индустриски дизајн;
7) податоци за објавувањето на признаениот индустриски дизајн (број на службеното
гласило на Заводот);
8) назив на индустрискиот дизајн;
9) податоци за видот на дизајнот (дводимензионален или тродимензионален), боја;
10) назначување вкупен број дизајни;
11) број на класа и подкласа според Локарнската класификација;
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12) податоци за бараното право на првенство: име на изложбата или саемот, државата и
датум на првото изложување, односно за униско право на првенство, датум на првата
пријава, државата и бројот на пријавата;
13) број и датум на првата пријава, ако се работи за разделена пријава;
14) датум на важење на индустрискиот дизајн и податоци за продолжување на
важењето на индустрискиот дизајн;
15) податоци за промените кои се однесуваат на индустрискиот дизајн и на носителот
на правото на индустриски дизајн: број и датум на барањето, број и датум на решението и
извршената промена;
16) податоци за пренос на правото: број и датум на барањето, број и датум на
решението и податоци за новиот носител;
17) податоци од судска одлука;
18) податоци за престанок на важење на индустрискиот дизајн односно за огласување
ништовност (број и датум на барањето односно предлогот, број и датум на решението,
правниот основ и датумот на престанокот);
19) податоци од одлука на Управен суд;
20) податоци за барањето за продолжување на постапката и одлука и
21) податоци за предлогот за враќање во поранешна состојба и одлука.
(2) Регистарот од ставот (1) на овој член се води во електронска форма.
Извод од регистарот на индустриски дизајни
Член 22
(1) Извод од регистарот на индустриски дизајни Заводот издава по барање на
заинтересирано лице, со назначување на регистарскиот број на индустрискиот дизајн, по
доставување доказ за платените трошоци.
(2) Изводот од регистарот ги содржи податоците од членот 21 од овој правилник,
според состојбата на денот назначен во изводот.
IX. ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Податоци од решението за признавање на правото на индустриски дизајн кои се
објавуваат во службеното гласило на Заводот
Член 23
(1) Во службеното гласило на Заводот се објавуваат следните податоци од решението за
признавање на правото на индустриски дизајн:
1) регистарски број на индустрискиот дизајн;
2) ИД-број и датум на поднесување на пријавата на индустриски дизајн;
3) вкупен број на индустриски дизајни и податоци за видот на дизајнот
(дводимензионален или тродимензионален);
4) податоци за признаеното право на првенство: име на изложбата или саемот, државата
и датум на првото изложување, односно за униско право на првенство, датум на првата
пријава, државата и бројот на пријавата;
5) датум на објавување;
6) број и датум на првата пријава, ако се работи за разделена пријава;
7) датум на важење на индустрискиот дизајн;
8) број на класа и подкласа според Локарнската класификација;
9) назив на индустрискиот дизајн;
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10) прикази на дизајнот;
11) назначување на боите, ако индустрискиот дизајн е во боја;
12) податоци за авторот: презиме, име и адреса на авторот, односно назначување дека
авторот не сака да биде наведен;
13) податоци за носителот на индустрискиот дизајн: презиме, име и адреса за
физичкото лице, односно фирма и седиште за правното лице и
14) податоци за застапникот, ако носителот на индустрискиот дизајн има застапник:
презиме, име и адреса за физичкото лице, односно фирма и седиште за правното лице.
(2) Податоците од ставот (1) на овој член се означуваат со INID – кодови.
(3) Во службеното гласило на Заводот се објавуваат и податоци за:
1) промените што се впишуваат во регистарот на индустриски дизајни;
2) преносот на правото;
3) продолжување на важењето на индустрискиот дизајн и
4) престанок на важењето на индустрискиот дизајн.
X. ИСПРАВА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Содржина на исправата
Член 24
(1) Исправата за индустриски дизајн содржи:
1) регистарски број на индустрискиот дизајн;
2) ИД- број;
3) податоци за носителот на индустрискиот дизајн: презиме, име и адреса за физичкото
лице, односно фирма и седиште за правното лице;
4) податоци за авторот: презиме, име и адреса на авторот, односно, назначување дека
авторот не сака да биде наведен;
5) број на класа и подкласа според Локарнската класификација;
6) назив на индустрискиот дизајн;
7) прикази на дизајнот;
8) податоци за признаеното право на првенство;
9) датум на важењето на индустрискиот дизајн и
10) датум на објавување на индустрискиот дизајн во службеното гласило на Заводот.
(2) Податоците од ставот (1) на овој член се означуваат со INID – кодови.
(3) Ако индустрискиот дизајн е признаен на база на повеќекратна пријава, по
доставување доказ за платените трошоци, Заводот издава една исправа, а на барање на
носителот на правото, издава посебна исправа за секој дизајн.
XI. ВПИШУВАЊЕ ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈНИ И РЕГИСТАРОТ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈНИ
Промени кои се впишуваат
Член 25
Во регистарот на пријави на индустриски дизајни односно во регистарот на
индустриски дизајни се впишуваат промените на: името, односно фирмата на
подносителот на пријавата, односно носителот на правото; промена на адресата, односно
седиштето на подносителот на пријавата, односно носителот на правото; впишување
односно промена на застапник; пренос на правото; впишување и бришење лиценца; залог;
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судска одлука во врска со огласување ништовност; одлуки на Управен суд; други одлуки
во врска со судска заштита на правото.
Содржина и форма на барањето за впишување
промени
Член 26
Барањето за впишување промени во соодветниот регистар се поднесува на образец
ДЗИС-ИД2, на А4 формат, даден во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.
Впишување истородни промени
со едно барање
Член 27
(1) Со едно барање од член 26 став (1) од овој правилник може да се бара впишување
промена на име и/или адреса или промена на застапник за повеќе регистрирани
индустриски дизајни, односно повеќе пријави на индустриски дизајн на ист носител
односно подносител, ако во барањето се назначат сите регистарски броеви односно ИД броевите на кои се однесува барањето.
(2) Со едно барање од член 26 став (1) од овој правилник може да се бара впишување
повеќе промени на име и адреса за иста пријава на индустриски дизајн или за ист
регистриран индустриски дизајн, ако во барањето се назначат сите промени по редоследот
како што се одвивале, без да постои прекин во континуитетот од првата до последната
извршена промена.
(3) Со едно барање од член 26 став (1) од овој правилник, може да се бара впишување
на пренос на правото на ист носител или подносител што се однесува на повеќе
индустриски дизајни односно пријави на индустриски дизајн, ако во барањето се назначат
сите регистарски броеви односно ИД-броевите, и ако обемот на правото што се пренесува
е ист и е наведен во барањето.
(4) Со едно барање од член 26 став (1) од овој правилник, може да се бара впишување
лиценца која се однесува на повеќе индустриски дизајни односно повеќе пријави на
индустриски дизајн, ако во барањето се наведени сите регистарски броеви односно ИДброевите, и ако носителот на правото, стекнувачот и обемот на лиценцата се исти.
(5) Бројот на копии од образецот на кој се поднесуваат барањата за впишување на
промените од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член треба да соодветствува на бројот на
признаените индустриски дизајни, или пријави на индустриски дизајн на кои се однесува
промената.
(6) За барање со кое се бара впишување на повеќе промени, се доставува доказ за
платена административна такса и доказ за платени трошоци за објавување, за секоја
одделна промена чие впишување се бара.
Постапка за впишување на промените
Член 28
(1) Ако барањето за впишување на промените е поднесено согласно членовите 26 и 27
став (1) од овој правилник, Заводот донесува решение за впишување на промените.
(2) Ако барањето е поднесено во согласност со членот 26 и членот 27 став (2) од овој
правилник, Заводот донесува едно решение за последната промена, со наведување на сите
промени кои биле наведени во барањето.
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(3) Промените што се впишуваат во регистарот на пријави настанати по објавувањето
на пријавата во службеното гласило на Заводот и промените што се впишуваат во
регистарот на индустриски дизајни се објавуваат во службеното гласило на Заводот, по
доставување доказ за платените трошоци.
(4) Ако барањето за впишување на промените не е поднесено согласно членовите 26 и
27 од овој правилник, Заводот го повикува подносителот на барањето да го уреди
барањето во рок кој не може да биде подолг од 60 дена.
(5) Ако подносителот на барањето во определениот рок не постапи согласно
известувањето на Заводот, барањето за промена се отфрла.
(6) Ако правниот основ на кој се заснова барањето за впишување на промената не ги
исполнува пропишаните услови со Законот за индустриска сопственост, или ако
податоците од барањето не соодветствуваат со податоците од регистарот, Заводот не може
да го одбие барањето за впишување промена, ако претходно не го повикал подносителот
да се изјасни за причините поради кои не може да се изврши впишување на промената.
XII. ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА
ИНДУСТРИСКИОТ ДИЗАЈН
Содржина и форма на барањето за продолжување на важењето на индустрискиот дизајн
Член 29
Барањето за продолжување на важењето на индустрискиот дизајн се поднесува на
образец ДЗИС-ИД3, на А4 формат, даден во Прилог 3, кој е составен дел на овој
правилник.
XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Престанување на важење
Член 30
Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за
индустриски дизајн (“Службен весник на Република Македонија” број 18/2004 и 93/2006).
Влегување во сила
Член 31
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен
весник на Република Македонија”.
Бр. 01-231/17
16 јули 2009 година
Скопје

Директор,
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