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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
Врз основа на член 35 став (3), 42 став (2), 43 став (3), 51 став (2), 53 став (4), 62 став
(8), 67 став (3), 68 став (3), 69 став (4), 70 став (3), 75 став (2), 116 став (3), 117 став (2), и
118 став (2) од Законот за индустриска сопственост (“Службен весник на Република
Македонија” број 21/2009), директорот на Државниот завод за индустриска сопственост
донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ПАТЕНТ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Содржина на правилникот
Член 1
Со овој правилник се утврдува: содржината и формата на пријавата на патент и другите
состојки и прилози кон пријавата; содржината и начинот на водењето на регистарот на
пријави на патенти и изводот од регистарот; содржината на барањето и содржина на
уверението за правото на првенство; содржина на пријавата која го исполнува условот за
единство на пронајдокот; содржина на разделената пријава; содржината на доказот од
потполното испитување; содржината и начинот на водење на регистарот на патенти и
изводот од регистарот; промените кои се впишуваат, содржината, формата на барањето и
постапката за впишување на промените; содржинa на податоците на признат патент кои се
објавуваат во службеното гласило на Државниот завод за индустриска сопственост (во
натамошниот текст: Завод); содржината на исправата за патент и на патентниот спис;
содржината на барањето и другите состојки и прилози кон барањето за издавање на
сертификат за заштита на медицински производи и сертификат за заштита на производите
за заштита на растенијата; содржината на пријавата и формата на барањето за пријавите
кои се поднесуваат преку Заводот како приемен завод согласно со ДСП; содржината на
пријавата и формата на барањето за пријавите кои до Заводот се поднесуваат како избран
или назначен завод согласно со ДСП; содржината на пријавата и формата на барaњето за
пријавите кои до Заводот се поднесуваат согласно со Договорот за проширување.
II. ПРИЈАВА НА ПАТЕНТ
Содржина и форма на пријавата
Член 2
(1) Пријавата на патент содржи:
1) барање за признавање на патентот;
2) опис на пронајдокот;
3) едно или повеќе патентни барања;
4) кратка содржина на суштината на пронајдокот (апстракт);
5) нацрт (ако е потребен) на кој се повикува описот и патентното барање.
6) доказ за платена такса за пријавување; и
7) превод на македонски јазик доколку пријавата е поднесена на странски јазик.
(2) Содржината на пријавата од ставот (1) точки 2, 3, 4 и 5 се поднесуваат во 2
примерока.
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(3) Сите состојки на пријавата на патент и поднесоците кои дополнително се
поднесуваат, треба да бидат потпишани.
Други состојки и прилози кон пријавата
Член 3
(1) Кон пријавата на патент од член 2 на овој правилник, во писмена форма се
поднесуваат следните состојки и прилози:
1) податоци за други подносители и изјава за заеднички представник ако пријавата е
поднесена од повеќе подносители;
2) податоци за други пронајдувачи;
3) изјава од пронајдувачот дека не сака да биде наведен во пријавата, ако е побарано;
4) превод на македонски јазик ако пријавата е поднесена на странски јазик;
5) доказ за депонирање на живиот биолошки или микробиолошки материјал ако истиот
е неопходен за опишување на пронајдокот согласно член 45 од Законот за индустриска
сопственост;
6) попис на нуклеотидни и/или аминокиселински секвенци ако пријавата содржи
откривање на една или повеќе нуклеотидни и/или аминокиселински секвенци.
7) доказ за правото на првенство согласно членовите 28, 37 и 38 од Законот за
индустриска сопственост ако е побарано;
8) полномошно ако пријавата се поднесува преку застапник; и
9) доказ за платена соодветна административна такса и доказ врз основа на кој се
темели намалувањето на таксата доколку постои основ за тоа.
(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 поднесат дополнително
треба да го содржат и бројот на пријавата на патент (во натамошниот текст П-број).
Барање за признавање на правото на патент
Член 4
(1) Барањето за признавање на правото на патент се поднесува на образец ДЗИС – П1
даден во прилог 1 koj е составен дел на овој правилник.
(2) Ако предвидениот простор во односната рубрика на образецот ДЗИС-П1 не е
доволен, бараниот податок се приложува како посебно дополнение кон образецот ДЗИСП1 со полната содржина и при тоа се повикува на бројот на рубриката на која се однесува
дополнението.
Опис на пронајдокот
Член 5
(1) Описот на пронајдокот се составува на начин и по редослед пропишан во овој член.
(2) Описот на пронајдокот содржи:
1) назив на пронајдокот кој треба кратко и јасно да ја одразува техничката природа на
предметот на пронајдокот, да не содржи измислени поими, лични или трговски имиња и
кратенки и да биде идентичен со оној кој се наведува во барањето за признавање на
правото на патент на образецот ДЗИС-П1;
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2) област на техниката на која се однесува пронајдокот со наведување на ознаката според
Меѓународната класификација на патенти, во натамошниот текст МКП, ако таа му е позната
на подносителот на пријавата;
3) приказ на техничкиот проблем за чие решение се бара заштита со патент;
4) состојба на техниката (прикажување и анализа на познатите решенија на
дефинираниот технички проблем), изложена во обем кој му е познат на подносителот на
пријавата, а што е неопходно за полесно разбирање на пронајдокот и испитување на
пријавата, при што е пожелно да се цитираат патентните документи и останатите извори
на информации кои се однесуваат на опишаната состојба на техниката;
5) изложување на суштината на пронајдокот и наведување на техничката новост на
пронајдокот во однос на претходната состојба на техниката;
6) краток опис на цртежите, доколку ги има;
7) детален опис на најмалку еден од начините за остварување на пронајдокот, со
наведување на примери на изводливоста; и
8) начин на индустриска или друга примена на пронајдокот доколку очигледно не
произлегува од описот или од самата природа на пронајдокот.
(3) На секој од деловите наведени во ставот (2) на овој член треба да му претходи
соодветен наслов. По исклучок, подносителот може да примени и поинаков начин и
редослед на составување на описот ако поради природата на пронајдокот на таков начин
би се постигнала подобра разбирливост на пронајдокот.
(4) Решението на техничкиот проблем образложено во описот на пронајдокот:
1) треба да биде изложено без произволности и претпоставки, сите битни
карактеристики на пронајдокот треба да бидат прикажани јасно и недвосмислено така што
стручно лице од областа да може да го изведе пронајдокот;
2) доколку пронајдокот се однесува на постапка, треба да ги содржи сите нејзини битни
карактеристики, така што изводливоста на постапката да е видлива во целост, што се
докажува со примери на изведба;
3) доколку пронајдокот се однесува на конструкција и истата е прикажана со нацрт,
треба да содржи детален опис на решението на конструкцијата со повикување на нацртот,
а како доказ на изводливоста потребно да се опише начинот на дејство на одделните
битни елементи и начинот на функционирање на конструкцијата во целост; и
4) ако постојат повеќе начини за изведување на истиот пронајдок тие треба да се
опишат.
Патентни барања
Член 6
(1) Патентното барање треба да биде составено така да го дефинира пронајдокот
исклучиво со неговите технички карактеристики.
(2) Бројот на патентните барања треба да соодветствува на природата на пронајдокот за
кој се бара заштита. Ако има повеќе патентни барања, нивниот редослед се означува со
арапски броеви.
(3) Барањето треба да е во една реченица и да содржи:
1) уводен дел, во кој се наведува називот на пронајдокот, а потоа оние технички
карактеристики кои во меѓусебна комбинација и припаѓаат на претходната состојба на
техниката, а кои се неопходни за дефинирање на карактеристиките на пронајдокот за кој
се бара заштита; и
2) вториот карактеристичен дел на барањето на кој му претходи изразот “означено со
тоа што” или “назначено со тоа што”, во кој се наведуваат техничките карактеристики на
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пронајдокот за кои во комбинација со техничките карактеристики на претходните
состојби на техниката од точката 1 на овој став се бара заштита со патент.
(4) Кон секое независно патентно барање, во кое се наведени битните технички
карактеристики на пронајдокот, може да се постават едно или повеќе зависни патентни
барања кои се однесуваат на специфичните карактеристики на пронајдокот.
(5) Пријавата на патент може да содржи повеќе од едно независно патентно барање во
иста категорија (производ, постапка, направа или употреба), доколку предметот на
пронајдокот се однесува на барем едно од следното:
1) множество од взаемно поврзани производи;
2) различна употреба на производот или направата; и
3) алтернативни решенија на определен проблем кога тие алтернативи не можат
соодветно да се опфатат во едно патентно барање.
(6) Зависното патентно барање ги опфаќа специфичните технички карактеристики на
некое друго (зависно или независно) патентно барање и, ако е тоа можно, барањето на
почетокот содржи упатување на друго патентно барање или другите патентни барања, по
што се наведуваат дополнителните карактеристики за кои се бара заштита. Сите зависни
патентни барања кои се повикуваат на едно или повеќе претходни патентни барања треба
да бидат групирани така што лесно да се определи нивната меѓусебна поврзаност и
нивното значење, за таа поврзаност јасно да може да се протолкува.
(7) Патентните барања, освен кога е тоа апсолутно потребно, не треба во поглед на
техничките карактеристики на пронајдокот да се повикуваат на опис или на нацртите.
Особено не треба да содржат наводи од типот: “како што е тоа опишано во делот... од
описот” или “као што е приказажано на цртежот... нацртот”.
(8) Ако пријавата на патент содржи нацрти, пожелно е по техничките карактеристики
наведени во патентните барања да следат повикувачки ознаки од нацртот кои се
однесуваат на тие карактеристики. Повикувачките ознаки треба да се идентични со оние
во нацртот и истите треба да бидат ставени во загради. Ако со воведувањето на
повикувачките ознаки не се зголемува разбирливоста на патентното барање тогаш тие не
треба да се воведуваат. Повикувачките ознаки не претставуваат ограничување на
барањето.
Кратка содржина на суштината на пронајдокот
(апстракт)
Член 7
(1) Апстрактот содржи назив на пронајдокот и кратка содржина на пронајдокот кој е
прикажан во описот, патентните барања и нацртот. Кусиот преглед треба да го содржи
подрачјето на техниката на кој се однесува пронајдокот и треба да овозможи јасно
разбирање на техничкиот проблем, решението на тој проблем и основниот начин односно
начините на употреба на пронајдокот. Ако е потребно, во апстрактот се наведува и
хемиската формула која од сите формули содржани во пријавата, најдобро го
карактеризира пронајдокот.
(2) Апстрактот не треба да содржи наводи во врска со произволни својства и
вредностите на пронајдокот, ниту наводи во врска со теоретските можности на примена.
(3) Ако пријавата на патентот содржи нацрт, подносителот на пријавата треба да го
назначи цртежот, или повеќе цртежи кои ги предлага за објавување со апстрактот. Заводот
не може да одлучи да објави друг цртеж или цртежи кои подобро го карактеризираат
пронајдокот, ако за тоа претходно не го извести подносителот. Сите главни
карактеристики на пронајдокот кои се наведени во апстрактот и кои се прикажани со
нацртот треба да бидат заедно со повикувачките ознаки во заграда.
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(4) Апстрактот треба да биде составен така да може ефикасно да послужи како
инструмент за пребарување во одредено подрачје на техиката, посебно да може да се
оцени потребата за увид во комплетната пријава на патентот.
(5) Апстрактот содржи најмногу 150 зборови.
Нацрти
Член 8
(1) Употребливата површина на листовите кои содржат нацрт не треба да биде
поголема од 26,2 х 17 см и листовите не треба да имаат исцртани рамки кои ја
ограничуваат работната површина на нацртот. Минималните маргини на листовите со
нацрт треба да изнесуваат:
1) на горната страна на листот: 2,5 см
2) на левата страна: 2,5 см
3) на десната страна: 1,5 см
4) на долната страна: 1 см
(2) Нацртите се изработуваат на следниот начин:
1) линиите треба да бидат воедначено дебели, црни, добро воочливи и постојани, а
површината помеѓу линиите не треба да се бои или тонира;
2) попречните пресеци се означуваат со шрафирање кое не ја попречува воочливоста на
главните линии и повикувачките ознаки;
3) размерот на нацртите и јасноста на нивните графички изведби требаат да бидат
такви што на фотографската репродукција со намалување, да можат без тешкотии да се
распознаат сите поединости;
4) сите бројки, букви и повикувачки ознаки на сликите треба да бидат едноставни и
јасни, загради, кругови или наводници не се употребуваат во врска со бројките и буквите;
5) елементите на сликите треба да бидат пропорционални, освен ако диспропорциите се
неопходни за поголема јасност на нацртот;
6) висината на бројките и буквите не треба да биде помала од 0,32 см; за опишување на
нацртот се употребува кирилица или ако тоа е вообичаено и друга азбука;
7) листот со нацртот може да содржи повеќе цртежи, ако еден цртеж како целина е
изработен на два листа или на повеќе листови, делови на цртежот на различни листови
треба да се изработат така да целиот цртеж може да се состави со заклопување или
преклопување на одделни делови на цртежот од различните листови; цртежите на еден
лист мора да бидат распределени еден под друг, меѓусебно јасно одвоени, но без голем
слободен простор помеѓу себе; различните цртежи мора да се означат по радослед со
арапски бројки независно од означувањето на листовите;
8) повикувачките ознаки кои не се спомнати во описот не треба да се појават на
цртежот и обратно;
9) исти карактеристики, ако се означени со повикувачки ознаки, треба во целата
пријава да бидат означени со истите ознаки;
10) ако нацртите содржат голем број повикувачки ознаки, се препорачува да се
приложат на посебен лист со попис на сите повикувачки ознаки и карактеристиките
означени со тие повикувачки ознаки;
11) нацртот не треба да содржи текстуални делови, освен кратки зборови како што се:
“вода”, “пареа”, “отворено”, “затворено", "пресек А-Б” или во блок дијаграм и во текот на
дијаграмот може да содржи кратки клучни зборови неопходни за разбирање на текстот; и
12) нацртите се изработуваат со употреба на средства кои овозможуваат изработка на
нацрт согласно став (2) од овој член.

5 од 32

Службен весник на РМ, бр. 92 од 24.07.2009 година

Содржина и форма на состојките кон пријавата
на патент
Член 9
(1) Состојките на патентната пријава треба да бидат погодни за електронско и директно
умножување со скенирање, фотографско умножување, електростатичка постапка, офсетрепродукција и микрофилмување во неограничен број примерока. Листовите не треба да
бидат истуткани или скинати и не треба да се превиткуваат. Се користи само едната
страна од листот.
(2) Листовите треба да се со формат А-4 (29,7 х 21см) бела боја, мазна, без сјај, јака,
свитлива и долготрајна. Секој лист се користи така што горната и долната страна се
пократките страни од форматот (т.н.”висок формат”).
(3) Секоја од состојките на пријавата на патент (барањето за признавање на патентот,
опис на пронајдокот, патентни барања, нацрти и апстракт) започнува на нов лист и треба
да биде потпишана од страна на подносителот на пријавата. Листовите треба да бидат
меѓусебно споени така што да можат лесно да се прелистуваат, раздвојуваат и повторно да
се спојуваат.
(4) Минимално дозволените маргини на листовите што не содржат цртежи изнесуваат:
горната страна на листот
левата страна на листот
десната страна на листот
долната страна на листот

2 см
2,5 см
2 см
2 см

(5) Максималните маргини на листовите што не содржат цртежи изнесуваат:
горната страна на листот
левата страна на листот
десната страна на листот
долната страна на листот

4 см
4 см
3 см
3 см.

(6) При поднесувањето на пријавата на патент маргините на листовите треба да бидат
потполно празни (чисти).
(7) Сите листови во пријавата на патент треба да бидат нумерирани со арапски броеви
кои се ставаат на средината на горната страна на листот, но не на горната маргина.
(8) Барањето за признавање на патентот, описот на пронајдокот, патентните барања и
апстрактот треба да бидат отпечатени или отчукани на машина. Само графичките симболи
и ознаките, хемиските и математичките формули, доколку е тоа неопходно, можат да се
запишат со рака. Растојанието меѓу редовите на отпечатениот текст треба да изнесува 1, 5
од редот.
(9) Височината на големите букви во текстот не може да биде помала од 0.21 см., при
што отпечатокот од буквите на листот треба да има темна и неизбришлива боја.
(10) Барањето за признавање на патент, описот на пронајдокот, патентното барање и
апстрактот не треба да содржат нацрти. Описот на пронајдокот, патентните барања и
апстрактот можат да содржат хемиски и математички формули, а описот на пронајдокот и
апстрактот и табели. Патентните барања можат да содржат табели само ако суштината на
самото барање е таква што е пожелно користење на табели. Табелите и хемиските или
математичките формули можат да бидат прикажани во “напречен формат” ако во “висок
формат” не можат да се прикажат на задоволителен начин, при што ваквите листови се
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поставуваат така што заглавието на табелите или формулите да се наоѓа од левата страна
на листот.
(11) Вредностите на физичките големини задолжително се искажуваат во единици на
Меѓународниот систем на единици (SI). За математичките, хемиските и молекуларни
формули и за атомските маси се употребуваат симболи, технички изрази и знаци што се
прифатени и вообичаени во соодветната област на техниката.
(12) Терминологијата, знаците и симболите треба доследно да се употребуваат во
целиот текст на пријавата на патент.
(13) Листовите од текстот треба да бидат без грешки, дополнувања, прецртувања или
испишувања помеѓу редовите. Отстапување од ова правило е допуштено само ако со тоа
не се оневозможува квалитетното умножување на текстот и истото не влијае на точноста
на содржината.
Наводи кои не смеат да се наведуваат во пријавата
Член 10
Пријавата на патент не може да содржи:
1) наводи или цртежи спротивни на законот и на моралот;
2) омаловажување на производите или постапките на кое и да е трето лице или на
квалитетот и значењето на пријавата односно патентот на тоа лице. Споредбата со
претходната состојба на техниката, сама по себе, не се смета како омаловажување; и
3) наводи кои очевидно не се значајни ни потребни.
Дополнителни поднесоци кон пријавата на патент
Член 11
(1) Одредбите од членовите 5,6,7,8,9 и 10 на овој правилник се применуваат и на
дополнителните поднесоци од член 2 став 1 точки 2, 3, 4 и 5 и истите се поднесуваат до
Заводот на ист начин како и пријавата на патент.
(2) Дополнително поднесените документи кои им се соопштуваат на трети лица или
кои се во врска со две или повеќе патентни пријави се поднесуваат во број кој одговара на
бројот на лица на кои им се соопштуваат или на бројот на пријави на кои се однесуваат.
Доколку заинтересираната странка не поднесе потребен број на примероци од
документите, Заводот ќе го обезбеди потребниот број на документи на трошок на
заинтересираната странка.
Пријава за жив биолошки или микробиолошки
материјал
Член 12
(1) Ако пријавата на патент се однесува на жив биолошки материјал или
микроорганизам кој не и е достапен на јавноста, и кој не може да се опише на начин на кој
стручњак од областа може да го произведе пронајдокот ќе се смета за опишан на доволно
јасен и целосен начин, во смисла на член 45 од Законот за индустриска сопственост, ако се
исполнети следните услови:
1) ако живиот биолошки материјал или микроорганизмот е депониран во депозитна
установа најдоцна на денот на поднесување на пријавата на патент;
2) ако пријавата на патент ги содржи сите податоци за живиот материјал што му се
познати на подносителот на пријавата;и
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3) ако во пријавата се назначи називот и адресата на депозитната установа и
службениот број под кој депозитот е заведен и датата на депонирањето.
(2) Поднесување на доказот за депонирање на материјалот од ставот (1) точка 3 на овој
член може од оправдани причини да се поднесе дополнително:
1) во рок од 90 дена од датумот на поднесување на барањето за признавање или од
побараното право на првенство;и
2) до денот на поднесување на барањето за предвремено земање на пријавата во
постапка, согласно член 55 од Законот за индустриска сопственост.
Достапност на живиот биолошки материјал или
Микроорганизмот
Член 13
(1) Од денот на објавувањето на признаениот патент, депонираниот жив биолошки
материјал или микроорганизам, му е достапен секому, ако:
1) барањето е доставено до Заводот во два примерока;
2) Заводот потврди дека е признат патент во кој носителот се повикал на депониран
жив биолошки материјал или микроорганизам, како и тоа дека побарувачот има право да
бара издавање на материјалот;
3) побарувачот да се обврзе кај Заводот и кај носителот на патентот дека бараниот
материјал нема да го стори достапен на трети лица пред да истече рокот на траење на
патентот;
4) побарувачот да се обврзе кај Заводот и кај носителот на патент дека бараниот
материјал ќе го користи исклучиво во експериментални или истражувачки цели се додека
постапката за признавање на патент не биде завршена без оглед на исходот од
испитувањето, освен ако барањето се темели врз основа на издадена присилна лиценца; и
5) на овластената институција и се доставува една копија од барањето и потврда дека е
признат патент за жив биолошки материјал или микроорганизам и дека подносителот на
барањето има право на издавање на примерокот од материјалот.
Недостапност на живиот биолошки материјал или
микроорганизмот и последици
Член 14
(1) Ако материјалот не е веќе достапен кај установата во која бил депониран, ниту е
пренесен во некоја друга депозитна установа, се смета дека пронајдокот не е опишан во
смисла на член 45 од Законот за индустриска сопственост.
(2) Заводот нема да донесе решение за отфрлање на пријавата според членовите 43 став
3 и 57 став 3 од Законот за индустриска сопственост, ако:
1) депонентот во рок од 90 дена од денот кога добил известување од депозитната
установа дека депонираниот материјал станал недостапен, повторно депонира
микроорганизам;
2) депонентот при повторното депонирање приложи потпишана изјава дека повторно
депонираниот материјал е ист како оној што претходно бил депониран; и
3) Заводот во рок од 90 дена од денот на повторното депонирање, примил примерок од
потврдата издадена од депозитната установа за депонирање на живиот биолошки
материјал или микроорганизам, која содржи број на пријавата на патентот, односно број
на патентот на кој се однесува депозитот.
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(3) Ако причината за недостапноста на материјалот е неговата невиталност, тој треба
повторно да се депонира кај истата депозитна установа, а ако има друга причина, тогаш
материјалот може да се депонира кај друга депозитна установа.
(4) Ако овластената институција кај која е депониран материјалот го изгуби статусот на
овластена институција или престане да дејствува како овластена институција за
депонирање на микроорганизми во однос на одреден вид на микроорганизми или во
целост, а депонентот во рок од 6 месеци не е известен за настанатата промена, рокот од 90
дена од ставот 2 точка 1 од овој член започнува да тече од денот на објава на таа промена
во гласилото на Меѓународното Биро.
Листа на нуклеотидни и/или аминокиселински
секвенци
Член 15
(1) Ако описот на пријавата на патент содржи една нуклеотидна и/или една
аминокиселинска секвенца или повеќе такви секвенци, пописот на листа на тие секвенци
треба да се поднесе во електронска форма согласно со ДСП.
(2) Ако листа на секвенците не е поднесена во содласност со ДСП, Заводот ќе го повика
подносителот во рок од 90 дена да ја поднесе соодветната листа.
(3) Доколку подносителот на пријавата не постапи по известувањето на Заводот, ќе се
смета дека листата на секвенци не е содржана во описот на пронајдокот на денот на
поднесувањето на пријавата и ќе се смета дека не претставува дел од описот.
III. РЕГИСТАР НА ПРИЈАВИ НА ПАТЕНТ И ИЗВОД ОД РЕГИСТАРОТ НА ПРИЈАВИ
НА ПАТЕНТ
Содржина и начин на водење на Регистарот на пријави на патент
Член 16
(1) Регистарот на пријави на патенти (во натамошниот текст: Регистар) содржи:
1) П-број на пријавата на патент и деловоден број;
2) датум на поднесување на пријавата на патент;
3) податоци за меѓународна пријава: меѓународна или регионална организација
односно држава со назначување на бројот на објавата и датум на објавата односно бројот
на пријавата и датум на пријавата;
4) број и датум на поднесената европска пријава на патент;
5) број и датум на поднесената ДСП пријава на патент;
6) податоци за европската пријава на патент доколку се работи за конверзија во
национална пријава согласно со член 125 од Законот за индустриска сопственост;
7) адреса за коресподенција: име или назив, адреса, телефон, телефакс и е-mail адреса;
8) податоци за подносителот на пријавата: презиме, име и адреса за физичко лице,
односно фирма и седиште за правно лице;
9) податоци за европската пријава на патент доколку се работи за конверзија во
национална пријава согласно со член 125 од Законот за индустриска сопственост;
10) податоци за застапникот ако пријавата е поднесена преку застапник: презиме, име,
и адреса за физичко лице, односно фирма и седиште за правно лице;
11) податоци за пронајдувачот: презиме, име и адреса или назначување дека е
доставена писмена изјава од пронајдувачот дека не сака да биде наведен во пријавата;
12) назив на пронајдокот;
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13) податоци за бараното право на првенство: име на изложбата или саемот, државата и
датумот на првото изложување, односно за униско право на првенство датум на првата
пријава, државата и бројот на пријавата;
14) ознака на пронајдокот по Меѓународната класификација на патенти;
15) податоци за поделба на пријавата: број и датум на барањето, П-број на разделената
пријава односно на првобитната пријава;
16) податоци за промените во врска со пријавата: број и датум на барањето, број и
датум на решението и извршената промена;
17) податоци за пренос на правото: број и датум на барањето, број и датум на
решението и податоци за новиот подносител;
18) податоци од решението на Заводот;
19) податоци од судска одлука;
20) податоци од одлука на управен суд;
21) податоци за барањето за продолжување на постапката и решението;
22) податоци за предлогот за враќање во поранешна состојба и заклучокот;
23) датум на поднесување на доказот од потполното испитување и податоци за
решението по доказот; и
24) податоци за платените такси и трошоци и за основот за редукција.
(2) Регистарот од став 1 на овој член се води во електронска форма.
Извод од регистарот на пријави
Член 17
(1) Извод од регистарот на пријави на патент, Заводот издава по барање на
заинтересирано лице, со назначување на П-бројот, по поднесување на доказ за платени
трошоци.
(2) Изводот од Регистарот ги содржи податоците од членот 16 од овој правилник,
според состојбата на денот назначен во изводот.
IV. УВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВОТО НА ПРВЕНСТВО
Содржина на барањето за уверение за правото
на првенство
Член 18
(1) Барањето за издавање уверение за правото на првенство содржи:
1) назначување дека се бара издавање уверение за правото на првенство;
2) П-број за кој е побарано издавање на уверението;
3) податоци за подносителот на барањето;
4) назначување на потребниот број на 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 за право на првенство
Член 19
(1) Уверението за правото на првенство содржи:
1) податоци за подносителот на пријавата на патент: презиме, име и адреса за физичко
лице, односно фирма и седиште за правно лице;
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2) податоци за пронајдувачот на пријавата на патент: презиме, име и адреса или
назначување дека пронајдувачот несака да биде наведен во пријавата,;
3) П-број;
4) датум на поднесување на пријавата;
5) назив на пронајдокот;
6) опис на пронајдокот;
7) патентни барања;
8) апстракт, освен ако со меѓународен договор не е поинаку предвидено;
9) нацрти (доклку ги има);
10) ознака по МКП; и
11) назначување дека податоците од уверението се идентични со податоците од
пријавата на патентот.
(2) Податоците од ставот (1) на овој член се означуваат со INID-кодови за
идентификација на библиографскиоте податоци на патентот востановени од Светската
организација за интелектуална сопственост (во натамошниот текст (INID – кодови).
V. ЕДИНСТВО НА ПРОНАЈДОКОТ
Содржина на пријавата
Член 20
(1) Eдинство на пронајдокот од членот 35 на Законот за индустриска сопственост,
постои ако пријавата содржи повеќе независни патентни барања кои имаат технички
карактеристики и техничка поврзаност така што претставуваат единствена пронајдувачка
замисла.
(2) Ако предметот на пронајдокот не може да се опфати со едно барање, независните
патентни барања од ставот (1) на овој член треба да бидат од иста категорија (производ,
постапка, апарат, употреба).
(3) Посебните технички карактеристики од ставот (1) на овој член го определуваат
придонесот со кој секој од наведените пронајдоци за кои постои единство на пронајдокот,
разгледуван како целина, ја менува постојната состојба на техниката.
(4) Tехничката поврзаност од ставот (1) на овој член опфаќа една или повеќе исти или
слични технички карактеристики и кои ја определуваат единствената пронајдувачка
замисла помеѓу повеќе пронајдоци, за кои постои единство на пронајдокот .
(5) Единство на пронајдокот има ако повеќе пронајдоци се така меѓусебно поврзани
што претставуваат единствена пронајдувачка замисла без оглед на тоа дали пронајдоците
се дефинирани во одделни патентни барања или како алтернатива во рамките на едно
патентно барање.
VI. ПОДЕЛБА НА ПРИЈАВАТА
Содржина и форма на разделената пријава
Член 21
(1) Пријавата на разделен патент содржи:
1) барање за признавање на правото на патент на образец ДЗИС-П1, во три примерока,
со назначување дека е побарана поделба на пријавата и бројот на првобитната пријава;
2) опис на пронајдокот;
3) едно или повеќе патентни барања;
4) кратка содржина на суштината на пронајдокот (апстракт);
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5) нацрт (доколку е потребен) на кој се повикува описот и патентното барање;
6) доказ за платена соодветна административна такса за поделба на пријавата; и
7) превод на македонски јазик доколку пријавата е поднесена на странски јазик.
(2) За секоја разделена првобитна пријава се поднесуваат онолку нови пријави колку
што ќе настанат со поделбата.
(3) На секоја разделена пријава, која се поднесува на образец ДЗИС П1 од прилог 1 на
овој правилник, се доделува нов број на пријавата.
VII. ДОКАЗ ОД ПОТПОЛНОТО ИСПИТУВАЊЕ
Содржина на доказот од потполно испитување
Член 22
(1) Доказот од потполното испитување согласно членот 62 од Законот за индустриска
сопственост содржи:
1) еден примерок од патентниот спис на признаениот патент;
2) превод на признатите патентни барања на македонски јазик;и
3) превод од нацртите доколку постојат.
VIII. РЕГИСТАР НА ПАТЕНТИ И ИЗВОД
ОД РЕГИСТАРОТ НА ПАТЕНТИ
Содржина и начин на водење на регистарот на патенти
Член 23
(1) Регистарот на патенти содржи:
1) регистарски број на патентот;
2) П-број, датум на поднесување на пријавата;
3) податоци за меѓународната пријава: меѓународна или регионална организација
односно држава со назначување на бројот на објавата и датум на објавата односно бројот
на пријавата и датум на пријавата;
4) број и датум на поднесeната европска пријава на патент и број и датум на објава на
признат европски патент;
5) број и датум на поднесената ДСП пријава и број и датум на објава на пријавата;
6) податоци за европската пријава на патент доколку се работи за конверзија во
национална пријава согласно со членот 125 од Законот за индустриска сопственост;
7) податоци за носителот на патент, презиме, име и адреса за физичко лице, односно
фирма и седиште за правно лице;
8) податоци за пронајдувачот, име, презиме и адреса односно назначување дека
пронајдувачот не сака да биде наведен;
9) податоци за застапникот, ако носителот на патент има застапник односно име,
презиме и адреса за физичко лице, односно фирма и седиште за правно лице;
10) број и датум на решението за признавање на патентот;
11) податоци за објавување на признаениот патент (број на Службеното гласило на
Заводот) ;
12) назив на пронајдокот;
13) ознака на пронајдокот по МКП;
14) податоци за бараното право на првенство: име на изложбата или саемот, државата и
датумот на првото изложување, односно за униско право на првенство датум на првата
пријава, државата и бројот на пријавата;
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15) број и датум на првобитната пријава ако се работи за разделена пријава;
16) датум до кој важи патентот и датум до кој треба да се поднесе доказот од членот 60
став (1) од Законот;
17) датум на достава на доказот од ставот (1) точка 11 на овој член;
18) податоци за решението издадено врз основа на доказот од потполното испитување;
19) податоци за платените годишни такси за одржување на важноста на патентот;
20) податоци за промените кои се однесуваат на носителот на патент: број и датум на
барањето, број и датум на решението и извршената промена;
21) податоци за пренос на правото: број и датум на барањето, број и датум на
решението и податоци за новиот носител;
22) податоци од судска одлука;
23) податоци од одлука на Управен суд;
24) податоци за барањето за издавање на дополнителен сертификат и податоци од
решението на Заводот;
25) податоци за барањето за продолжување на постапката и решението;
26) податоци за предлогот за враќање во поранешна состојба и заклучокот; и
27) број и датум на решението за враќање во поранешна состојба согласно членот 268
од Законот за индустриска сопственост;
(2) Регистарот од ставот (1) на овој член се води во електронска форма.
Извод од регистарот на патенти
Член 24
(1) Извод од регистарот на патенти Заводот издава по барање на заинтересирано лице
со назначување на регистарскиот број на патентот, по поднесување доказ за платените
трошоци.
(2) Изводот од регистарот на патенти ги содржи податоците од членот 23 на овој
правилник, според состојбата на денот назначен во изводот.
IX. ВПИШУВАЊЕ ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТРИТЕ
Промени кои се впишуваат
Член 25
(1) Во регистарот на пријави на патенти, односно во регистарот на патенти 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; судска одлука во врска со
огласување ништовност; одлуки на управен суд: други одлуки во врска со судска заштита
на правото, истородни промени и други промени.
Содржина и форма на барањето за впишување промени
Член 26
(1) Барањето за впишување промени во соодветниот регистар, се поднесува на образец
ДЗИС-П2, на А4 формат, во два примерока или во форма која по содржината
соодветствува со содржината на образецот.
(2) Кон барањeто од ставот (1) на овој член се приложува:
1) доказот за правниот основ на промената;
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2) полномошно на застапникот за соодветната промена ако барањето за впишување
промена е поднесено преку застапник; и
3) доказ за платена соодветна административна такса;
(3) Ако за промената од ставот (2) точка 1 од овој член се поднесува акт со кој се
докажува правниот основ, актот се доставува во оригинал или заверена копија, во целост
или само дел од кој јасно се гледа дека промената е извршена.
(4) Доколку актот од ставот (3) на овој член е поднесен на странски јазик подносителот
на барањето е должен до Заводот да достави превод на македонски јазик.
(5) Образецот ДЗИС-П2 од став 1 на овој правилник е даден во Прилог 2 кој е составен
дел на овој правилник.
Впишување истородни промени со едно барање
Член 27
(1) Со едно барање од ставот (1) на член 26 од овој правилник, може да се бара
впишување промена на име и/или адреса или промена на застапник за повеќе патенти,
односно повеќе пријави на патент на ист носител односно подносител, ако во барањето се
назначат сите на признаените патенти односно пријавите на патент на кои се однесува
барањето.
(2) Со едно барање од ставот (1) на член 26 од овој правилник, може да се бара
впишување пренос кој се однесува на повеќе патенти односно пријави на патент на ист
носител или подносител, ако во барањето се назначат сите патенти односно пријави на
патент и ако обемот на правото што се пренесува е ист и е наведен во барањето.
(3) Со едно барање од ставот (1) на член 26 од овој правилник, може да се бара
впишување лиценца која се однесува на повеќе патенти односно повеќе пријави на патент
ако во барањето се наведени сите патенти односно пријави на патент и ако носителот на
правото, стекнувачот и обемот на лиценцата се исти.
(4) Бројот на копии од образецот на кој се поднесуваат барањата за впишување на
промените од ставовите (1) до (4) на овој член треба да соодветствува на бројот на
признаените патенти или пријави на патент на кои се однесува промената.
(5) Таксите и трошоците за промените од овој член се плаќаат во износ кој
соодветствува на бројот на промените побарани со едно барање.
Постапка за впишување на промените
Член 28
(1) Ако барањето за впишување на промените е поднесено согласно член 26 и член 27
од овој правилник и ако доказот ги исполнува условите за промена, Заводот донесува
решение за впишување на промените и истите се впишуваат во соодветниот регистар.
(2) Ако барањето е поднесено согласно член 26 и член 27 став 2 од овој правилник,
Заводот донесува едно решение за последната промена со наведување на сите промени
кои биле наведени во барањто.
(3) Промените што се впишуваат во регистарот на патенти се објавуваат во службеното
гласило на Заводот по плаќањето на соодветни трошоци, за секоја промена посебно.
(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 определен рок.
(5) Ако подносителот на барањето во определениот рок не постапи согласно
известувањето на Заводот, барањето за промена се отфрла.
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(6) Ако правниот основ на кој се заснова барањето за впишување на промената не ги
исполнува со закон пропишаните услови, или ако податоците од барањето не
соодветствуваат со податоците од регистарот, Заводот го одбива барањето за впишување
промена, ако претходно го повикал подносителот да се изјасни за причините поради кои
не може да се изврши впишување на промената.
X. ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ПАТЕНТ
Член 29
(1) Во службеното гласило на Заводот се објавуваат следните податоци од решението за
признавање:
1) регистарски број на патентот;
2) вид на документот кој се објавува: A-патент, А1-патент со доказ, А2-разделен
патент, Т1-превод на патентни барања за признат европски патент и Т2- превод на
изменети патентни барања како резултат на приговор во ЕПЗ; и
3) П-број и датум на поднесување на пријавата на патенто,,податоци за признаеното
правото на првенство: име на изложбата или саемот и датум на првото изложување,
односно за униско право на првенство, датум на првата пријава, државата и број на
пријавата.
4) податоци од решението за сертификат за заштита на медицински производи односно
производи за заштита на растенијата;
5) број и датум на првобитната пријава ако се работи за разделена пријава на патент;
6) број и датум за поднесување и за објава на меѓународната пријава со назначување на
меѓународната организација односно државата;
7) број и датум на поднесување на европска пријава на патент и број и датум на објава
на признат европски патент;
8) ознака на пронајдокот по МКП;
9)податоци за носителот на патентот, презиме, име и адреса за физичко лице, односно
фирма и седиште за правно лице;
10) податоци за пронајдувачот, презиме, име и адреса односно назначување дека
пронајдувачот не сака да биде наведен;
11) податоци за застапникот, презиме, име и адреса за физичко лице, односно фирма и
седиште за правно лице;
12) назив на пронајдокот;
13) објава на апстрактот ако се работи за признат патент или ако патентот има решение
врз основа на доказ од членот 60 став (1) од Законот за индустриска сопственост, првото
патентно барање со означување на бројот на останатите патентни барања ако е тоа во
согласност со меѓународните договори и конвенции кон кои пристапила Република
Македонија; и
14) карактеристичен нацрт на кој се повикуваат описот и патентните барања, односно
хемиска формула која од сите наведени формули најдобро ја одразува суштината на
пронајдокот.
(2) Податоците од ставот (1) на овој член се означуваат со INID-кодови.
(3) Покрај податоците од став 1 на овој член во службеното гласило на Заводот се
објавуваат и податоци за:
1) промените кои се впишуваат во регистарот на патенти;
2) преносот на правото;
3) престанок на важење на патент;
4) европските патентни пријави кои ја платиле пропишаната такса за проширување на
територија на Република Македонија во согласност со Договорот за проширување: и
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5) европските патенти што се одржуваат со изменети патентни барања.
XI. ИСПРАВА ЗА ПАТЕНТ
Содржина на исправата
Член 30
(1) Исправата за патент содржи:
1) регистарски број на патентот;
2) П-број и датум на поднесување на пријавата;
3) податоци за меѓународната пријава: назначување на објавниот број и датум на
објавата односно бројот на пријавата и датум на пријавата;
4) податоци за европската пријава: директна европска или европска-ДСП, со
назначување на бројот и датумот на пријавата и бројот и датумот на објавата ;
5) ознака на пронајдокот по МКП;
6)податоци за носителот на патентот, презиме, име и адреса за физичко лице, односно
фирма и седиште за правно лице;
7) податоци за застапникот;
8) податоци за пронајдувачот, презиме, име, односно назначување дека пронајдувачот
не сака да биде наведен;
9) назив на пронајдокот;
10) податоци за признатото право на првенство;
11) назначување дали на денот на издавање на исправата е издадено едно од
решенијата од членот 66 став од Законот за индустриска сопственост;
12) датум на издавање на исправата; и
13) датум на објава на патентот во службеното гласило.
(2) Податоците од ставот (1) на овој член се означуваат со INID- кодови.
Содржина на патентниот спис
Член 31
(1) Патентниот спис ги содржи следните податоци:
1) регистарски број на патентот;
2) П-број и датум на поднесување на пријавата;
3) податоци за меѓународната пријава: со назначување на објавниот број и датум на
објавата односно бројот на пријавата и датум на пријавата;
4) податоци за европската пријава: со назначување на објавниот број и датум на
објавата односно бројот на пријавата и датум на пријавата;
5) податоци за европската пријава на патент доколку се работи за конверзија согласно
членот 125 од Законот;
6) ознака на патентот по МКП;
7) важење на исправата:
8) податоци за носителот на патентот, презиме, име и адреса за физичко лице, односно
фирма и седиште за правно лице;
9) податоци за пронајдувачот, презиме, име, односно назначување дека пронајдувачот
не сака да биде наведен;
10) податоци за застапникот;
11) назив на пронајдокот;
12) податоци за признаеното право на првенство;
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13) апстракт на пронајдокот ако тоа не е поинаку определено со меѓународните
договори и конвенции кон кои има пристапено Република Македонија;
14) опис на пронајдокот ако тоа не е поинаку определено со меѓународните договори и
конвенции кон кои има пристапено Република Македонија;
15) патентни барања; и
16) нацрти доколку постојат, односно формули ако пронајдокот е од областа на
хемијата.
(2) Податоците од ставот 1 на овој член се означуваат со INID- кодови.
XII. СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО И ДРУГИТЕ СОСТОЈКИ И ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ЗАШТИТА НА МЕДИЦИНСКИ ПРОИЗВОДИ И
СЕРТИФИКАТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА
Барање за издавање на сертификат
Член 32
(1) Барање за издавање на сертификат за заштита на медицински производи односно
производи за заштита на растенијата се поднесува на образец ДЗИС-П6 на А4 формат (во
три примерока);
(2) Образецот ДЗИС-П6 е даден во Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник.
(3) Кон барањето од ставот (1) на овој член се поднесуваат и други прилози.
(4) Ако предвидениот простор во односната рубрика на образецот ДЗИС-П6 не е доволен,
бараниот податок се приложува како посебно дополнение кон образецот ДЗИС-П6 со полната
содржина и при тоа се повикува на бројот на рубриката на која се однесува дополнението.
Други состојки и прилози кон барањето за издавање сертификат
Член 33
(1) Други состојки и прилози кон барањето за издавање сертификат за заштита на
медицински производи односно производи за заштита на растенијата од членот 32 став (3)
на овој правилник се:
1) одобрение за ставање во промет во Република Македонија на производот од членот
80 ставот (2) од Законот за индустриска сопственост;
2) заверена копија од објавата на првото одобрение за ставање во промет во било која
земја членка на Париската унија и СТО, ако одобрението од точката 1 од овој став не е
прво одобрение за ставање во промет;
3) превод на македонски јазик од објавата од точката 2 на овој став;
4) доказ за платена соодветна такса за барањето; и
5) полномошно, ако барањето се поднесува преку застапник.
(2) Состојките и прилозите од ставот (1) на овој член треба да содржат потпис и печат
на подносителот на барањето, односно на застапникот ако барањето е поднесено преку
застапник.
Објава на податоците од решението за сертификат за заштита на медицински производи
односно производи за заштита на растенијата
Член 34
(1) Во службеното гласило на Заводот се објавуваат следниве податоци од решението
за сертификат за заштита на медицински производи односно производи за заштита на
растенијата :
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1) Број и датум на барањето;
2) број на основниот патент;
3) назив на пронајдокот;
4) назив на производот за кој се бара заштита односно назначување на активната
супстанција или компонента и доколку е можно да се наведе нејзината структурна формула,
хемиско име и/или генеричко име;
5) податоци за подносителот на барањето, презиме, име и адреса за физичко лице,
односно фирма и седиште за правно лице, доколку постојат повеќе подносители потребно
е да се достави писмена изјава за заедничкиот представник;
6) податоци за застапникот, ако пријавата е поднесена преку застапник, име и адреса за
физичко лице, односно фирма и седиште за правно лице;
7) број и датум на одобрението за ставање во промет на производот во Република
Македонија;
8) наведување на податоците за првото одобрение за ставање во промет на производот,
со назначување на државата членка на Париската унија и СТО, бројот и датумот на
издавањето, производот:
9) број и датум на сертификатот:
10) важност на сертификатот за заштита; и
11) носител на сертификатот за дополнителна заштита.
(2) Во случај на престанок на важноста сертификатот, освен податоците од ставот (1) на
овој член се објавува и правниот основ и датата на престанок на сертификатот.
XIII. ПРИЈАВИ СПОРЕД ДСП И ДОГОВОРОТ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ
Содржина на пријавата која се поднесува преку Заводот како приемен завод согласно ДСП
Член 35
(1) Пријавата на патент која се поднесува преку Заводот како приемен завод согласно
ДСП содржи:
1) барање за меѓународно поднесување на пријавата според ДСП на образец ДЗИС-П3
на А4 формат, во три примерока;
2) барање за меѓународно поднесување на пријава на патент на образец издаден од
Меѓународното биро на Светската организација за интелектуална сопственост
PCT/RO/101, пополнет на англиски јазик, во три примерока;
3) опис на пронајдокот идентичен со описот содржан во националната пријава, на
англиски јазик;
4) патентни барања идентични на патентните барања во националната пријава, на
англиски јазик;
5) нацрти (доколку ги има) на кои се повикува описот или патентните барања,
идентични на нацртите во националната пријава, преведени на англиски јазик;
6) апстракт идентичен на апстрактот содржан во националната пријава, на англиски
јазик;
7) доказ за платена соодветна административна такса; и
8) доказ за платени трошоци.
(2) Образецот PCT/RO/101 од став 1 точка 2 наовој член заинтересираното лице го
добива во Заводот.
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Форма на барањето за поднесување на пријавата која се поднесува преку Заводот како
приемен завод согласно ДСП
Член 36
(1) Образецот ДЗИС – П3 од член 35 став 1 точка 1 од овој правилник е даден во
Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.
(2) Ако предвидениот простор во односната рубрика на образецот ДЗИС-П3 не е
доволен, бараниот податок се приложува како посебно дополнениекон образецот ДЗИСП3 со полната содржина и при тоа се повикува на бројот на рубриката на која се однесува
дополнението.
Содржината на пријавата и формата на барањето за пријавите кои се поднесуваат до
Заводот како избран или назначен завод согласно ДСП
Член 37
(1) Пријавата која до Заводот се поднесува како до назначен или избран завод според
ДСП содржи:
1) барање за признавање на меѓународна пријава според ДСП на образец ДЗИС-П4 на
А4 формат, во три примерока;
2) превод на пријавата на македонски јазик;
3) извештај од меѓународното пребарување и/или меѓународното претходно
испитување;
4) еден примерок од оригиналот на пријавата;
5) доказ за платена соодветна административна такса; и
6) полномошно на застапникот.
(2) Образецот ДЗИС-П4 е даден во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.
(3) Доколку патентните барања се изменети согласно членот 19 од ДСП или ако е
изменета меѓународната пријава на патент, подносителот треба да поднесе превод на
измените на македонски јазик.
Содржина на пријавата и форма на барањето за пријавите кои до Заводот се поднесуваат
согласно со Договорот за проширување
Член 38
(1) Пријавата која до Заводот се поднесува согласно согласно со Договорот за
проширување содржи:
1) барање за признавање на патент во согласност со Договорот за проширување на
образец ДЗИС-П5, на А4 формат во три примерока;
2) еден примерок од оригиналот на европската пријава на патент;
3) еден примерок од оргиналот на Б1 објавата на признат европски патент и/или од
решението на Европскиот патентен завод за признавање на европски патент;
4) превод од патентните барања на македонски јазик;
5) превод од нацртите на македонски јазик;
6) полномошно на застапникот; и
7) доказ за платена годишна такса за одржување на европски патент за годината која
следи по објавувањето на признавањето на европскиот патент.
(2) Доколку патентните барања се изменети или ако е изменета европската пријава на
патент, подносителот треба да поднесе превод на измените на македонски јазик.
(3) Образецот ДЗИС-П5 од став 1 точка 1 на овој член е даден во Прилог 5 кој е
составен дел на овој правилник;
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(2) Ако предвидениот простор во односната рубрика на образецот ДЗИС-П5 не е
доволен, бараниот податок се приложува како посебно дополнение кон образецот ДЗИСП5 со полната содржина и при тоа се повикува на бројот на рубриката на која се однесува
дополнението.
Престанок на важење
Член 39
Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за
патент (“Службен весник на Република Македонија”, број 18/2004 и 93/2006), Правилникот за
формата и содржината на барањето и другите состојки и прилози кон барањето за издавање
на решение за сертификат за заштита на медицински производи (“Службен весник на
Република Македонија”, број 93/2006) и Правилникот за формата и содржината на барањето и
другите состојки и прилози кон барањето за издавање на решение за сертификат за заштита
на производите за заштита на растенија (“Службен весник на Република Македонија”, број
93/2006).
Влегување во сила
Член 40
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија”.
Бр. 01-231/18
16 јули 2009 година
Скопје

Директор,
м-р Сафет Емрули, с.р.
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