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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
Врз основа на членот 240 став (3), 241 став (1) и (2), 244 став (2), 246 став (4), 248 став
(2), 254 став (2), 255 став (2), 256 став (2), 261 став (6) и 263 став (5) од Законот за
индустриска сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09),
директорот на Државниот завод за индустриска сопственост донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ОЗНАКА НА ПОТЕКЛОТО НА ПРОИЗВОДОТ И ГЕОГРАФСКА
ОЗНАКА
I ОПШТИ ОДРЕДБИ
Содржина на правилникот
Член 1
Со овој правилник се утврдува: содржината и формата на пријавата за заштитата на
географскиот назив, елаборатот и другите состојки и прилози кон пријавата; содржината и
формата на пријавата за признавање на правото за користење и другите состојки на
пријавата; условите кои треба да ги исполнува институцијата која го изработува
елаборатот како и условите кои треба да ги исполнува друга институција која врши
контролата на посебните својства на производот; содржината и начинот на водење на
Регистарот на пријави за заштита на географските називи, Регистарот на пријави за
користење на заштитените географски називи, Регистарот на заштитени географски
називи и Регистарот на корисници на заштитени географски називи; податоците за
заштитениот географски назив и податоците за признаеното право на овластен корисник
кои се објавуваат, во службеното гласило на Државниот завод за индустриска сопственост
(во натамошниот текст: Завод); содржината на исправата за признаеното право на
овластен корисник; содржината и формата на барањето за впишување на промените во
регистарот на заштитени географски називи, содржината и формата на барањето за
впишување на промените за подносителот на пријавата, односно на овластениот корисник
во соодветниот регистар; содржината и формата на барањето за продолжување на правото
за користење на заштитениот географски назив и содржината на барањето за укинување
на решението за признавање на правото на користење на заштитениот географски назив.
II. ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА ГЕОГРАФСКИ
НАЗИВ И ПРИЈАВА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА
ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ
Содржина и форма на пријавата за заштита
на географскиот назив и елаборатот
Член 2
(1) Пријавата за заштита на географскиот назив содржи:
1) барање за заштита на географскиот назив, со назнака дека се бара заштита со ознака
на потеклото или со географска ознака и
2) елаборат за производ кој се означува со географскиот назив ( во натамошниот текст:
елаборат).
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(2) Пријавата за заштита на географскиот назив која е поднесена од странско лице,
содржи:
1) барање за заштита на географскиот назив, со назнака дека се бара заштита со ознака
на потеклото или со географска ознака. и
2)доказ дека географски назив е заштитен во земјата на потеклото.
(3) Како доказ дека географскиот назив е заштитениот во земјата на потеклото се смета
препис на јавна исправа или друг правен акт на службениот јазик на земјата на потеклото
како и заверен превод на македонски јазик, во еден примерок.
(4) Заверениот превод на македонски јазик од став (3) од овој член може да се поднесе
во рок од еден месец од денот на поднесувањето на пријавата.
(5)Барањето од став (1) точка 1) и став (2) точка 1) на овој член се поднесува во три
примерока на образец ДЗИС-ГН1, во А4 формат, кој е даден во прилог број 1 и е составен
дел на овој правилник.
Други состојки и прилози кон пријавата
Член 3
(1) Кон пријавата за заштита на географскиот назив од членот 2 на овој правилник, во
писмена форма се приложуваат следните состојки и прилози:
1) податоци за други подносители и изјава за заеднички претставник ако пријавата е
поднесена од повеќе подносители и
2) полномошно на застапникот ако пријавата е поднесена преку застапник.
(2) 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.
(3) Ако состојките и прилозите од ставот (1) на овој член се поднесуваат дополнително
треба да го содржат и бројот на пријавата за заштита на географскиот назив (во
понатамошниот текст ГН- бројот).
Дополнување на образецот
Член 4
(1) Ако предвидениот простор во односната рубрика на образецот ДЗИС-ГН1 не е
доволен, бараниот податок се приложува како посебно дополнение кон образецот со
полна содржина и при тоа се повикува на бројот на рубриката на која се однесува
дополнението.
(2) Заводот не ја проверува точноста на податоците наведени во барањето за заштита на
географскиот назив.
Содржина на елаборатот
Член 5
(1) Елаборатот содржи:
1) географски назив на производот кој се штити со ознака на потекло;
2) краток историјат за производството на производот кој се обележува со географски
назив;
3) податоци за географското подрачје од каде што потекнува производот чии
географски назив се штити:
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- поблиско определување на географското подрачје, административни и природни
граници;
- географска карта, односно, географска карта на Република Македонија каде што е
обележано географското подрачје од каде што потекнува називот, како и детална карта од
истото и
- други податоци карактеристични за тоа подрачје како климата, хидрографијата,
карактеристики на почвата и вегетацијата;
4) стручно изработен опис на начинот и постапката за производство односно изработка
на производот кој ќе биде означен со ознаката на потеклото;
5) податоци за посебните својства и квалитетот на производот и обусловеноста на тие
посебни својства на производот од поднебјето, климата и почвата или од вообичаениот
начин и постапка за производство, односно обработка;
6) податоци за можниот обемот на годишното прозводство на определениот
производот, со очекувано годишно зголемување на капацитетот или можни варијации во
зависност од видот на производот и
7) контрола на производот:
- зачестеноста на контролата, во зависност од видот на производот и
- можност за контрола и од друга институција ако тоа го бара едната од странките;
(2) Секоја од состојките од елаборатот започнува со нова страница. Страниците се
нумерирани со арапски бројки и покрај секој наслов стои потпис и печат на
изработувачот на елаборатот.
(3) Составен дел од елаборатот е и доказот за дејноста од изработувачот на елаборатот.
Содржината и формата на пријавата за признавање на правото на користење
Член 6
Пријавата за признавање на правото на користење содржи:
1) барање за признавање на правото на користење на заштитениот географски назив и
2) состојки во зависност од бараната заштита дадени во членовите 9 и 10 од овој
правилник.
Други состојки и прилози кон пријавата
Член 7
(1) Кон пријавата за признавање на правото на користење, покрај состојките од членот
6 од овој правилник, во писмена форма се приложуваат следните состојки и прилози:
1) податоци за други подносители и изјава за заеднички претставник, ако пријавата е
поднесена од повеќе подносители и
2) полномошно на застапникот, ако пријавата се поднесува преку застапник.
(2) Состојките и прилозите од ставот (1) на овој член содржат потпис и печат на
подносителот на пријавата, односно на застапникот, ако пријавата е поднесена преку
застапник.
(3) Ако состојките и прилозите од ставот (1) на овој член
се поднесуваат
дополнително, треба да го содржат бројот на пријавата за признавање на правото за
користење (ОК- бројот), кон која се приложуваат.
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Барањето за признавање право на користење
на заштитениот географски назив
Член 8
(1) Барањето од член 6 став 1 точка1) од овој правилник се поднесува на образец ДЗИСОК1 во три примерока., во А4 формат, кој е даден во прилог број 2 и е составен дел на
овој правилник.
(2) Ако предвидениот простор во односната рубрика на образецот ДЗИС-ОК1 не е
доволен, бараниот податок се приложува како посебно дополнение кон образецот со
полна содржина и при тоа се повикува на бројот на рубриката на која се однесува
дополнението.
(3) Заводот не ја проверува точноста на податоците наведени во барањето за
признавање на правото на користење на заштитениот географски назив.
Состојки на пријавата за признавање право
за користење во корист на домашно лице
Член 9
Ако се бара признавање за право за користење на заштитениот географски назив во
корист на домашно лице, во прилог на барањето се поднесува:
1) доказ за дејноста која ја врши подносителот на пријавата;
2) доказ за извршена контрола, не постар од 6 месеци, односно уверение од надлежната
институција дека производот што го произведува подносителот на барањето ги исполнува
условите за признавање право на користење на ознака на потеклото на прозводот кој треба
да содржи и податок за можниот обем на годишно производство;
3) доказ за платена соодветна административна такса.
Состојки на пријавата за признавање право
на користење во корист на странско лице
Член 10
(1) Ако се бара признавање за право за користење на заштитениот географски назив во
корист на странско лице, во прилог на барањето се поднесува
1) доказ дека лицето е овластен корисник на заштитениот географски назив во
согласност со националното законодавство во земјата на потеклото и
2) доказ за платена соодветна административна такса.
(2) Како доказ дека лицето е овластен корисник на заштитениот географски назив во
таа земја се смета препис на јавна исправа или друг правен акт на службениот јазик на
земја на потеклото како и заверен превод на македонски јазик, во еден примерок.
(3) Заверениот превод на македонски јазик од став (2) на овој член се поднесува во рок
од еден месец од денот на поднесувањето на пријавата.
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III УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ИНСТИТУЦИЈАТА КОЈА ГО
ИЗРАБОТУВА ЕЛАБОРАТОТ КАКО И УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ
ИСПОЛНУВА ИНСТИТУЦИЈАТА КОЈА ВРШИ
КОНТРОЛА НА ПОСЕБНИТЕ СВОЈСТВА
НА ПРОИЗВОДОТ
Член 11
(1) Изработката на елаборатот го врши институција која во зависност од видот на
производот кој ќе се означува со ознака на потекло, треба да располага со соодветни
стручни кадри како и технички услови и да е регистрирана за вршење на соодветната
дејност.
(2) Институцијата која врши контрола на посебните својства на производот треба да
располага со соодветни стручни кадри во зависност од видот на производот кој ќе се
означува со ознака на потекло како и технички услови и дa e регистрирана за вршење на
соодветната дејност.
IV СОДРЖИНА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА
РЕГИСТРИТЕ
Регистар на пријави за заштита на
географските називи
Член 12
(1) Регистарот на пријави за заштита на географските називи содржи:
1) ГН - број и деловоден број;
2) датум на поднесување на пријавата;
3) адреса за коресподенција: презиме, име или назив, адреса, телефон,телефакс, e-mail;
4) податоци за подносителот на пријавата: презиме, име и адреса за физичкото лице,
фирма и седиште за правното лице, назив и седиште на група производители, назив на
државниот орган, односно органот на единицата на локалната самоуправа;
5) податоците за застапникот ако пријавата е поднесена преку застапник: презиме,
име и адреса за физичко лице, односно фирма и седиште за правно лице;
6) географскиот назив и назнака дека се бара заштита на географскиот назив со ознака
на потеклото или со географска ознака;
7) видот на производот на кој се однесува географскиот назив и можниот обем на
годишно производство;
8) вазивот на географското подрачјето од каде што потекнува производот;
9) податоци за надлежната институција за контрола (назив и седиште на правното
лице);
10) податоци за решението на Заводот:
- датата на донесувањето на решението за заштита на географскиот назив;
- регистарскиот број на заштитениот географски назив и
- назив на земјата на потеклото,
11) податоци за заштита во полза на странското лице во земјата на потеклото:
- назив на земјата,
- назив и адреса на институцијата во која е извршена заштитата и
- регистарски број на географскиот назив и
- број и датум на документот односно правниот акт со кој е извршена заштита.
12) податоци од судска одлука;
13) податоци одлука на управен суд;
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14)податоци за барањето продолжување на постапката и решението и
15)податоци за предлогот за враќање во поранешна состојба и заклучокот.
(2) Регистарот од став (1 )од овој член се води електронски.
Регистар на пријави за користење на заштитените географски називи
Член 13
(1) Регистарот на пријави за користење на заштитените географски називи содржи:
1) ОК - број и деловоден број;
2) датум на поднесување на пријавата;
3) адреса за коресподенција: презиме, име или назив, адреса, телефон, телефакс, e-mail;
4) податоците за подносителот на пријавата: презиме, име и адреса за физичко лице,
односно фирма и седиште на правно лице назив и седиште на група производители;
5) видот на дејноста која ја врши подносителот на пријавата;
6) територијална припадност на подностелот на пријавата;
7) податоци за застапникот: презиме, име и адреса на физичкото лице, односно фирма и
седиште за правното лице и регистарски број на застапникот;
8) географскиот назив на кој се однесува пријавата со назнака дека истиот е заштитен
со ознака на потекло или со географска ознака;
9) податоци за признавање право на овластен корисник во полза на странското лице во
земјата на потекло:
- назив на земјата каде е признаено правото,
- назив и адреса на институцијата која го признала правото,
- регистарски број на корисникот и
- број и датум на документот односно правниот акт со кој е признаено правото.
10) ГН - бројот и регистарскиот број на заштитениот географски назив на кој се
однесува пријавата;
11) видот на производот кој ќе се означува со заштитениот географскиот назив и
податок за годишниот обем на производство;
12) надлежна институција за контрола;
13) податоци за извршена контрола, уверение, број и датум;
14) податоци за промените кои се однесуваат на подносителот на пријавата за
признавање право на користење на заштитениот географски назив, број и датум на
барањето за промена;
15) податоците за решението на Заводот:
- датум на донесувањето на решението за признавањето правото на овластен корисник,
- регистарскиот број на овластениот корисник и
- назив на земјата на потекло;
16) податоци од судска одлука;
17) податоци од одлука на управен суд;
18) податоци за барањето за продолжување на постапката и решението и
19) податоци за предлогот за враќање во поранешна состојба и заклучокот.
(2) Регистарот од став (1 )од овој член се води електронски.
Регистар на заштитени географски називи
Член 14
(1) Регистарот на заштитени географски називи содржи:
1) регистарски број на заштитениот географски назив и ГН- бројот;
2) датата на поднесување на пријавата;
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3) податоци за подносителот на пријавата: презиме, име и адреса за физичкото лице,
назив и седиште на група производители,фирма и седиште за правното лице, назив на
државниот орган, односно органот на единицата на локалната самоуправа;
4) податоци за застапникот: презиме, име и адреса за физичкото лице, односно фирма и
седиште за правното лице и регистарски број на застапникот;
5) географскиот назив со назнака дека истиот се штити со ознака на потеклото или со
географска ознака и назив на земјата на потеклото;
6) видот на производот на кој се однесува географскиот назив;
7) називот на географското подрачје од каде што потекнува производот;
8) број и датум на решението;
9) Датум на објавување;
10) овластени корисници на заштитениот географски назив (презиме, име и адреса на
физичкото лице, односно фирма и седиште за правното лице назив и седиште на група
производители, и нивниот регистарски број за овластен корисник);
11) податоци за надлежната институција за контрола на производот (назив и седиште на
правното лице);
12) податоци за заштита во полза на странско лице:
- назив на земјата;
- назив и адреса на институцијата во која е извршена заштитата;
- регистарски број на географскиот назив и
- број и датум на документот односно правниот акт со кој е извршена заштита.
13) податоците за промените, во елаборатот број и датум на решението;
14) податок за огласување за ништавно на решението за заштита на географскиот
назив.
15) податоци од судска одлука;
16) податоци од одлука на управен суд;
17) податоци за барањето продолжување на постапката и решението и
18) податоци за предлогот за враќање во поранешна состојба и заклучокот.
(2) Регистарот од став (1 )од овој член се води електронски.
Регистар на корисниците на заштитени
географски називи
Член 15
(1) Регистарот на корисниците на заштитени географски називи содржи:
1) регистарски број на овластениот корисник;
2) ОК-бројот и датум на пријавата;
3) податоци за овластениот корисник: презиме, име и адреса за физичко лице, односно
фирма и седиште на правното лице, назив и седиште на група производители;
4) податоци за застапникот: презиме, име и адреса на физичко лице, односно фирма и
седиште за правното лице и регистарски број на застапникот;
5) број и датум на решението;
6) податоци за објавувањето (бројот на Службеното гласило на Заводот;
7) регистарски број на заштитениот географски назив за кој се овластува корисникот;
8) географскиот назив со назнака дека истиот е заштитен со ознака на потеклото или со
географска ознака и назив на земјата на потекло;
9) видот на производот (на кој се однесува географскиот назив)и видот на дејноста (која
ја врши овластениот корисник);
10) територијална припадност на овластениот корисник и обем на годишно
производство;
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11) датум на важење и податоци за продолжување на правото;
12) податоци за промените кои се однесуваат на овластениот корисник: број и датум на
барањето, број и датум на решението и извршената промена;
13) податоци за престанувањето на правото за користење (број и датум на
барањето,број и датум на решението, правниот основ и датумот за престанување на тоа
право;
14) податок за огласување за ништавно решението за признавање на правото на
користење;
15) податоци од судска одлука;
16) податоци од одлука на управен суд ;
17) податоци за барањето за продолжување на постапката и решението и
18) податоци за предлогот за враќање во поранешна состојба и заклучокот.
(2) Регистарот од став (1 )од овој член се води електронски.
V ПОДАТОЦИ ЗА ЗАШТИТЕНИОТ ГЕОГРАФСКИ НАЗИВ И ЗА ОВЛАСТЕНИОТ
КОРИСНИККОИ СЕ ОБЈАВУВААТ
Објавување на податоците за заштитениот
географски назив
Член 16
Во службеното гласило на Заводот се објавуваат следниве податоци за заштитениот
географски назив:
1) регистарски број на географскиот назив;
2) број и датум на решението за заштита на географскиот назив;
3) географскиот назив кој се штити со назнака дали заштитата е извршена со ознака на
потекло или со географска ознака;
4) видот на производот на кој се однесува географскиот назив;
5) назив на географското подрачје, односно местото од каде што потекнува производот,
со точно определени граници;
6) податок за земјата на потеклото;
7) впишаните промени во регистарот на заштитени географски називи и
8) огласувањето за ништавно на решението за заштита на географскиот назив.
Објавување на податоците за признаено право на овластен корисник
Член 17
Во службеното гласило на Заводот се објавуваат следните податоци за признаено право
на овластен корисник:
1) регистарски број на овластениот корисник;
2) број и ум на решението за признавање право на овластен корисник;
3) податоци за овластениот корисник: презиме, име и адреса за физичкото лице односно,
фирма и седиште за правното лице, назив и седиште на група производители;
4) регистарскиот број на географскиот назив за кој е овластен корисникот;
5) географскиот назив со назнака дека е признаено право на користење на истиот со ознака
на потеклото или со географска ознака и назив на земјата на потеклото;
6) видот на производот на кој се однесува географски назив;
7) територијалната припадност на овластениот корисник, назив на географското
подрачје или местото на кое се врши определената дејност;
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8) датумот до кога трае правото на овластен корисник;
9) Впишаните промени во регистарот на корисници на заштитениот географски назив;
10) продолжување на правото за користење;
11) податоци за престанување или укинување на правото за користење и основот за
престанување или укинување на тоа право и
12) огласување за ништавно на решението за признавање на правото на користење.
VI. ИСПРАВА ЗА ПРИЗНАЕНО ПРАВО
НА ОВЛАСТЕН КОРИСНИК
Содржина на исправата
Член 18
Исправата за признаено право на овластен корисник содржи:
1) регистарски број на овластениот корисник и датум на признавање на правото на
користење;
2) податоци за овластениот корисник: презиме, име и адреса за физичко лице, односно
фирма и седиште за правно лице, назив и седиште на група производители;
3) регистарски број на заштитениот географски назив;
4) податок за земјата на потеклото;
5) географскиот назив со назнака дека е признаено правото на користење на истиот со
ознака на потеклото или со географска ознака;
6) видот на производот на кој се однесува географскиот назив и поважни
карактеристики;
7) назив на географското подрачје од каде што потекнува производот со точно
определени граници;
8) Датум на важење на правото на користење и
9) Датум на издавањето на исправата.
VII ВПИШУВАЊЕ ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТРИТЕ
Содржина и форма на барањето за впишување на промени во регистарот на
заштитени географски називи
Член 19
(1) Барањето за впишување на промените во регистарот на заштитени географски
називи се поднесува на образецот ДЗИС-ГН2, во А4 формат во 2 примерока
(2) Кон барањето од став 1 на овој член се приложува:
1) доказ за правниот основ за промената;
2) полномошно на застапникот за соодветната промена, ако барањето е поднесено
преку застапник и
3) доказ за платена соодветна административна такса.
(3) Актот со кој се докажува правниот основ за промените од ставот (2) точка 1) од овој
член се приложува во оригинал или заверена копија, во целост или само дел од кој јасно
се гледа дека промената е извршена.
(4) Образецот ДЗИС-ГН2 е даден во Прилог број 3 кој е составен дел на овој
правилник.
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Содржина и форма на барањето за впишување промени во соодветните регистари на
корисници на заштитенигеографски називи
Член 20
(1) Барањето за впишување на промените во соодветниот регистар се поднесува на
образецот ДЗИС-ОК2, на А4 формат, во 2 примерока
(2) Кон барањето од став (1) на овој член се приложува:
1) Доказ за правниот основ за промената поради која се бара впишување во регистар;
2) Полномошно на застапникот ако барањето е поднесено преку застапник;
3) Доказ за платена соодветна административна такса.
(3) Актот со кој се докажува правниот основ за промените од ставот (2) точка 1) од овој
член се приложува во оригинал или заверена копија, во целост или само дел од кој јасно
се гледа дека промената е извршена.
(4) Образецот ДЗИС-ОК2 е даден во Прилог број 4 кој е составен дел на овој
правилник.
VIII. ПРОДОЛЖУВАЊЕ НАВАЖЕЊЕТО НА ПРАВОТО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ЗАШТИТЕНИОТ ГЕОГРАФСКИ НАЗИВ
Содржина и форма на барањето
Член 21
(1) Барање за продолжување на важењето на правото за користење на заштитениот
географски назив се поднесува на образец ДЗИС-ОК3 во А4 формат, во два примерока.
(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член се приложува :
1) доказ за извршена контрола од надлежна институција дека производот што го
произведува подносителот на барањето ги исполнува условите за продолжување право на
користење на заштитениот географски назив.
2) полномошно на застапникот, ако барањето е поднесено преку застапник и
3) доказ за платена соодветна административна такса.
(3) Образецот ДЗИС-ОК3, е даден во Прилог број 5 кој е составен дел на овој
правилник.
IX. УКИНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА
КОРИСТЕЊЕ ЗАШТИТЕН ГЕОГРАФСКИ НАЗИВ
Содржина на барањето
Член 22
(1) Барањето за укинување на решение за користење на заштитениот географски назив
содржи:
1) регистарски број на овластениот корисник;
2) податоци за овластениот корисник презиме, име и адреса за физичко лице, односно
фирма и седиште за правното лице или назив и седиште на група на производители;
3) регистарски број на географскиот назив;
4) географскиот назив со назнака дали е заштитен со ознака на потеклото или со
географска ознака;
5) податоци за подносителот на барањето презиме, име и адреса за физичко лице,
односно фирма и седиште за правното лице, назив и седиште на група на производители;
6) податоци за застапникот ако барањето е поднесено преку застапник;
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7) причина поради која се бара укинување на правото и
8) потпис односно потпис и печат на подносителот на барањето.
(2) Кон барањето од став 1 на овој член се приложува:
1) доказ за причината поради која се бара укинување на правото.
2) полномошно на застапникот ако барањето е поднесено преку застапник и
3) доказ за платена соодветна административна такса;
X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 23
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за
ознака на потеклото на производот и географска ознака („Службен весник на Република
Македонија” број 18/04).
Член 24
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија”.
Бр. 01-231/19
7 август 2009 година
Скопје

Директор,
м-р Сафет Емрули, с.р.
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