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I.Вовед 

 

Државниот завод за индустриска сопственост е управна 

организација со статус на самостоен орган на државната управа кој 

се финансира од сопствени приходи, a доколку се потребни 

дополнително средства и од буџетот на Република Македонија и е 

институција која е надлежна за спроведување на управна постапка 

за стекнување и одржување на правата од индустриска 

сопственост, но има и пошироки надлежности утврдени со Законот 

за индустриската сопственост ("Службен весник на Република 

Македонија" бр.21/2009, бр.24/2011, 12/2014, 41/2014, 152/2015 и 

53/2016). 

Надлежностите на Заводот се однесуваат и на иницирање на 

ратификации на меѓународни договори, следење на нивното 

извршување, соработка со меѓународни, европски и регионални 

организации за индустриска сопственост, соработка со други 

субјекти вклучени во системот на заштита на правата од 

индустриска сопственост, промоција на заштитата на 

индустриската сопственост и друго. Заводот ја претставува 

Република Македонија и учествува во работата на телата и 

комитетите на Светската организација за интелектуална 

сопственост - СОИС, Европската патентна организација - ЕПО, а 

исто така е вклучен и во меѓународната соработка во рамки на 

Европската Унија - ЕУ, Светската трговска организација - СТО и 

билатералните договори за слободна трговија. 

Со Одлука на Владата на Република Македонија, Заводот е 

определен за раководење, со работната група за поглавјето 3.7. 

“Право на интелектуална сопственост“ во подготовката на 

Националната програма за усвојување на правото на ЕУ и 

подготовките за преговарачки позиции и е институција носител за 

подрачјата: 3.7.2.-Права на индустриска сопственост  и 3.7.3.-

Спроведување.  

Државниот завод за индустриска сопственост е институција 

која го координира процесот на зајакнување на целиот систем на 

развој и заштита на правата од индустриска сопственост, и 

системот на спроведување на заштитата на правата од индустриска 

сопственост.  

Државниот завод за индустриска сопственост соочен со 

обврските кои произлегуваат од Законот за индустриската 

сопственост, но и пред се обврските од евроинтеграционите 

процеси, членството во Светската организација за интелектуална 

сопственост, Светската трговска организација и учеството во 

работата на Европската патентна организација, презема низа 

активности соодветно да одговори на поставените задачи на 

планот на хармонизација на легислативата, прифаќање на 

меѓународни договори и конвенции, зајакнување на билатералната 



 

 

соработка, учество во работните тела на организациите, освен на 

Светската трговска организација, како и активности на планот на 

афирмацијата и поттикнувањето на индустриската сопственост.  

 

Сите активности кои ќе бидат превземени во текот на 2017 

година ќе бидат насочени кон исполнувањето на: 

 

Мисијата на Државниот завод за индустриска 

сопственост е да обезбеди услови за ефикасна и ефективана 

заштита на правата од индустриската сопственост и да го 

подигне нивото на заштита согласно високите меѓународни 

стандарди, како и активно да придонесува во креирањето на 

целокупниот систем на заштита и спроведување на заштитата 

на правата од индустриската сопственост. Така изградениот 

систем ќе претставува исполнет услов за интегрирањето во 

европските структури и ќе претставува моќна алатка за 

економски, културен и социјален развој на државата. За да ја 

реализира својата мисија, Заводот ќе обезбеди координирано, 

континуирано и ефикасно надградување на правната рамка, како 

и градење на кадровските капацитети, ќе биде активен член во 

градење на позицијата на државата во мегународните 

институции.  

и 

Визијата на Државниот завод за индустриска 

сопственост е да обезбеди систем на заштита согласно 

меѓународните стандарди и да претставува моќен инструмент 

за поттикнување на активностите на креативниот ум заради 

развој на стопанството, да ја заштитува индустриската 

сосптвеност, а со тоа рамноправно да ги штити и 

потрошувачите и авторите. 

 

I.1 Скратени изрази 

 

За поедноставно читање на текстот на Програмата на Заводот низ 

текстот на истата се користат скратени изрази со значење 

содржано во следната табела:  

 

Бр. Кратенка Значење 

1.  ДЗИС Државен завод за индустриска сопственост 

2.  МЕ Министерство за економија 

3. СПТН 
Секторот за патенти, технолошко набљудување и 

билатерална соработка со Европскиот патентен завод 

(ЕПО)  

4. СТМИДГО Секторот за трговски марки, индустриски дизајн и 

географски називи и билатерална соработка со 



 

 

Светската организација за интелектуална сопственост 

(WIPO) и Заводот за хармонизација на внатрешен пазар 

(OHIM) 

5. СОР Сектор за општи работи 

6. ОИРИ Одделение за издавачки работи и информатика 

7. ОВР Одделение за внатрешна ревизија 

8. МФ Министерство за финансии 

9. АА Агенција за администрација 

10. ЗИС Закон за индустриска сопственост 

11. ДПИ Државен пазарен инспекторат 

12. СОИС Светска организација за интелектуална сопственост 

13. ЕПО Европска патентна организација 

14. ЕПЗ Европски патентен завод 

15. ЕУИПО Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија 

 

 

II. Програма за работа на Државниот завод за индустриска 

сопственост за 2017 година со конкретни предлог 

активности за реализација 

 

II.1 Активности и задачи на Секторот за општи работи  

 

 Примена и усогласување на интерните акти на Заводот со 

националната легислатива во Република Македонија 

 

ДЗИС има обврска преку СОР да врши усогласување на  

упатствата и процедурите од областа на човечките ресурси, кои 

се однесуваат на селекцијата, вработувањето, мобилноста во 

државната служба, правата, должностите и одговорностите на 

државните службеници кои произлегуваат од службеничкиот 

однос, со националната легислатива, преку следење на 

промените кои настануваат во националните закони и другите 

подзаконски акти и проценување на потребите за усогласување 

со истите. 

 

 Перманентно  стручно усовршување на вработените заради 

ефикасно вршење на активностите 

 

Согласно правата и обврските на државните службеници 

стручно да се усовршуваат во текот на годината, Секторот за 

општи работи има обврска врз основа на индивидуалните 

планови за стручно усовршување кои ги доставуваат 

раководителите на секторите, да изготви годишен план за 

обуки за сите државни службеници најдоцна до 31 декември 



 

 

2017 година за наредната 2018 година, по претходно добиено 

мислење од Министерството за информатичко општество и 

администрација.   

 

 Одржување  и унапредување на нивото на техничка 

опременост 

 

Секторот за општи работи преку одделението за информатика и 

издаваштво врши: 

- техничко одржување на компјутерската опрема и на 

компјутерските програми во функција на поддршка на 

оперативната работа на Заводот; 

- редовно извршување на заштитата на податоците и нивно 

чување во веќе постоечките “Server” компјутери и во 

надворешните “Backup Server” компјутери и 

- aжурирање на web страницата на ДЗИС. 

 

  За спроведување на поддршка на автоматските системи на 

ДЗИС   во 2017 година, потребни се финансиски средства кои 

ќе бидат опфатени во Планот за јавни набавки за 2017 година: 

 

-Набавка на мрежна опрема како (Network Area Storage) кои ќе 

служат за бакап на сите податоци од сите електронски истеми на 

ДЗИС. 

-Набавка на канцеларски принтери со мрежно поврзување и 

набавка на мали принтери за индивудуална употреба. 

-Набавка на антивурус лиценца. 

-Набавка на лицени за Firewall-от на ДЗИС. 

Набавка на лиценци за системот за ОЛФ. 

       -Набавка на лиценци на оперативни системи за компјутери на 

ДЗИС. 

       -Набавка на клиентски лиценци за Active Directory. 

-Набавка на лиценците за подршка за Oracle базата на 

податоци. 

 

 Сертификација по извршена имплементација на ИСО 

стандардот за квалитет  9001:2008 во Заводот 

 

- Во првата тромесечије од 2017 година Заводот ќе спроведе 

постапка за јавна набавка со цел избирање на Сертификационо 

тело акредитирано од Институтот за акредитација на Република 

Македонија, согласно со прописите за акредитација, заради 

сертификација за извршена имплементација на ИСО 

стандардот за квалитет  9001:2008 во Заводот.  

 

 Подготовка и издавање на службено гласило на ДЗИС 

 



 

 

Во ДЗИС во 2017 година ќе се обработат и издадат вкупно 6 

службени гласила, на секои два месеца, почнувајќи во месец 

февруари, и истовремено ќе бидат ставени на ВЕБ страницата 

на ДЗИС.  

 

II.2 Активности и задачи на Секторот за патенти, 

технолошко набљудување и билатерална соработка со 

Европскиот патентен завод (ЕПО)  

 

Во секторот за патенти технолошко наблудување и промоција во 

2017 година во однос на административната постапка се планира: 

тековно испитување на пријавите на патент; пребарување во 

домашните и меѓународните бази на патенти – решерши; 

доставување на барањата на домашните пријави за потполно 

испитување според билатералните договори; активности и 

задачите кои произлегуваат од членството во СОИС и ЕПО и 

промоција на домашните пронајдоци.   

 

 Активности и задачи кои произлегуваат од членството 

во СОИС и ЕПО 

 

Тековно ќе се одговорат или превземат следниве активности и 

задачи кои произлегуваат од членството во СОИС и ЕПО а за кои 

сме обврзани секоја година: 

- прашалници во однос на легислативата и др. 

- статистички податоци во однос на поднесени пријави и 

признаените патенти, по приоритет, по МКП  

- учество на  комитети, проекти, семинари  и работилници 

- ЕПО академија 

.  Активности во врска со имплементацијата на European Federated 

Patent Register 

- Активности во врска со проектот на ЕПО Quality at source 

- Активности во врска со проектот на ЕПО Espacenet new 

 

 Следење на меѓународните активностите во делот за 

патенти  

 

Во овој дел, секторот треба да учествува и да ја следи работата 

на работните тела во СОИС и да ја следи работата во ЕПО. Во 

СОИС се планира да се следат следниве комитети: Комитетот на 

екперти за  меѓународната класификација за патенти, Работна 

група за МКП, Комитетот за право на патент како и комитетот за 

ДСП (PCT). 

 Во Европскиот Патентен Завод ќе се учествува  и ќе се следи 

работењето на Административниот совет, комитетот за буџет и 

финансии, комитетот за право на патент како и комитетот на 

TOSC. Од меѓународните конференции ќе се учествува на 



 

 

ПАТЛИБ Конференцијата 2017, Конференцијата за прогласување 

на најдобри европски пронајдувачи на годината кои се 

натпреваруваат во четири различни области од индустријата, како 

и Конференцијата за патентна информација 

Во соработка со ЕПО академијата, во зависност од темите кои 

се обработуваат а се во интерес на ДЗИС и фактот дека Заводот, 

финански учествува само со 25% од вкупниот трошок,  се планира 

учество на неколку семинари во зависност од темите на 

семинарите кои се предлагат од страна на ЕПО академијата. 

Исто така ЕПО во соработка со ДЗИС ќе организира семинар на 

територијата на Република Македонија 

 

 Промоција на домашните пронајдоци 

 

     Заради промоција на домашните пронајдоци за кои од страна на 

подносителите во тековната година се поднесени пријави во ДЗИС, 

традиционално се планира учество на македонските пронајдоци на 

меѓународната изложба на жени пронајдувачи “KIWIE 2017” во 

Сеул, Јужна Кореја, како и учество на  други меѓународни изложби 

на пронајдоци кои ќе се одржат во текот на годината. Притоа, од 

вкупниот број на домашни пријави ќе се изврши селекција на 

можни учесници а потоа и избор на најдобри пронајдоци кои ќе 

бидат изложени и претставени во изложбите.  

 

 Патент на Годината  

 

Ќе се организира манифестацијата “Патент на Годината” во 

април 2017 година и ќе се додели наградата “Патент на Годината 

2016” на пронајдувачите, базирана според постигнатите резултати 

од меѓународните изложби на добиените награди и врз основа на 

Одлуката на Комисијата формирана од страна  на преставници од 

Заводот и претседателот на СПАТУМ. Истовремено ќе се 

доделуваат и наградите кои се добиени при учество на 

меѓународните изложби.  

 

 Учество на семинари  и работилници организирани во 

РМ    

 

Со цел за подигањето на јавната свест кај домашните субјекти 

за потребата и значењето на заштитата на правото за патент се 

планира изготвување на презентации и учество во својство на 

предавачи на разни семинари или работилници организирани од 

страна на ДЗИС или други институции, како што се стопанските 

комори, општините,  СПАТУМ, АППРМ и други. 

Во текот на 2017 година ќе се одржат семинари и ќе се започне 

со кампања за едукација на МСП и населението за постапката и 

начинот на патентирање и придобивките од иноваторството.  



 

 

Исто така, испитувачите на патенти ќе учествуваат на семинари 

и работилници организирани од други институции од земјата за 

усовршување на административната  и управната постапка.  

 

 

 

II.3  Европски интеграции и соработка на Република 

Македонија со Европската унија (ЕУ) 

 

 Подготовки и учество на Поткомитетот за внатрешен 

пазар  и конкуренција 
  Рок за реализација: јануари – мај 2017 

 

 Учество во подготовка на Комитетот за стабилизација и 

асоцијација и подготовка на Придонес кон Извештајот 

на Европската комисија 

Рок за реализација: континуирано 

 

 Активности во врска со следење на реализацијата на 

Националната програма за усвојување на 

законодавството на ЕУ (НПАА) 2017 

Рок за реализација: континуирано 

 

 Ревизија на НПАА 2017 и подготвување на НПАА 2018 

Рок за реализација: ноември-декември 

 

 Кореспонденција, состаноци и консултации со 

Делегацијата на ЕУ 

Рок за реализација: континуирано, според потребите 

 

 Кореспонденција, состаноци и консултации со 

Секретаријат за европски прашања 

 

Рок за реализација: континуирано, според потребите 

 

 Програмирање на ИПА 2
1
  

Рок за реализација: континуирано 

 

Активности во врска со развивање и одобрување на 

предложените проектни идеи ИПА2 Програмирање 2017-2018  

 

И во наредните 2017 и 2018 година , ДЗИС ќе достави три 

проектни идеи како што следува: I.Проектна идеја 

“Имплементација на стратегијата за индустриска сопственост 

2016-2018”:II Проектна идеја “Подршка за функционирање на 

Информацискиот центар на Државниот завод за индустриска 

                                                 
 



 

 

сопственост во првите три години од постоење“ и III Проектна 

идеја “Постигнувањена економски ефекти од подготвување и 

усогласување на правната рамка за заштита на производите со 

географско потекло и воспоставување мерки за поттикнување и 

популаризирање на правната заштита на географки ознаки, ознаки 

на потекло, традиционални гарантни ознаки како и ознаки за 

планински производи“.  

 

Очекуваме во 2017 година ДЗИС, активно да учествува  во 

работните групи за програмирање ИПА2 при што ќе бидат 

реализирани и потребните чекори за одобрување и развивање на 

проектните идеи . 

Рок за реализација: континуирано 

 

 Вклучување на ДЗИС во ИПА2 програмирање 2017 
Рок за реализација: континуирано 

 

 Активности за надминување на проблемот со обработка на 

податоците и за непречена примена на Методологијата за 

статистичко следење и обработка на податоци за 

преземени мерки од спроведување на правата од 

интелектуалната сопственост  

 Рок за реализација: јануари-јули 2017 

 

 Посета на слични институции на ДЗИС во други држави 

заради прибирање искуства во користење на ЕУ и други 

фондови 

Рок за реализација: јануари-декември 

 

 Учество на обуки семинари, тренинзи во врска со 

можностите за користење на ЕУ и други фондови 

Рок за реализација: јануари-декември 

 

 Активности во рамките на обезбедувањето подеднакви 

услови за заштита на правата на индустриска сопственост 

во РМ со тие во ЕУ 

Рок за реализација: јануари-декември 

 

 Застапници за индустриска сопственост - тековни 

активности 
  Рок за реализација: континуирано 

 

 Други активности од делокруг на Секторот согласно 

Правилникот за систематизација 

Рок за реализација: тековно 

 

 



 

 

IPA  

 IPA I  

Заради исполнување на обврските на членство на  Република 

Македонија во ЕУ, одобрен е проект за „Зајакнување на 

спроведувањето на правата од индустриска сопственост“ 

предвиден со  Компонента III, а во рамки на Проектот ИПА ТАИБ 

2011 Компонента I - Помош во период на транзиција и за 

институционална надградба. Завршенин се сите административни 

процедури и официално е избран Данскиот завод за патенти и 

трговски марки како твининг партнер во проектот. Официјалнo 

проектот отпочна со проектот на 17 декември 2015 година. 

Проектот ќе се реализира во периодот 2016-2017 година во 

времетрање од 21 месец. 

Со Проектот се предвидува зајакнување на капацитетот на 

Државниот завод за индустриска сопственост за координација на 

процесот на системот за развој на заштитата на правата од 

индустриска сопственост и нивното спроведување. 

 

Во рамките на проектот ќе се реализираат низа обуки со целни 

групи: испитувачи на пријави за правата од индустриска 

сопственост, инспектори од Државен пазарен инспекторат, од 

Царинската управа на Република Македонија, Министерството за 

внатрешни работи, судии и јавни обвинители. 

Исто така предвидена е и кампања со цел да се промовираат 

правата од индустриска сопственост како и активности за 

подобрување на соработката помеѓу институциите кои се дел од 

Поглавјето 7 - интелектуална сопственост во рамките на НПАА 

како и активности за подобрување на Методологијата за 

статистичко следење и обработка на податоци за преземени 

мерки од спроведување на правата од интелектуалната 

сопственост. 
 

По завршувањето на Проектот се очекува Државниот завод за 

индустриска сопственост  поефикасно да ги извршува обврските 

кои произлегуваат од евроинтеграциските процеси, членството во 

Светската организација за интелектуална сопственост, Светската 

трговска организација и учеството во работата на Европската 

патентна организација и следењето на работата на Заводот за 

хармонизација на внатрешниот пазар на ЕУ како и да презема 

активности на планот на хармонизација на легислативата и на 

планот на афирмацијата и поттикнувањето на јавната свест за 

значењето и придобивките од заштитата на правата од индустриска 

сопственост. 

 



 

 

 

 IPA II 

Направено е програмирање за IPA II за следните предлог 

проекти: 

 

 PPF за донесување Стратегија за индустриска сопственост 

2016-2018 

 Во средината на 2016 година, експертите ангажирани за 

пишување на новата национална Стратегија за индустриска 

сопственост, го доставија предлог текстот на Стратегијата. 

Во периодот 2017 – 2016 година, Државниот завод за 

индустриска сопственост ќе отпочне со имплементација на 

националната Стратегија за индустриска сопственост 2016 – 2018 

година. 

 

Исто така, во ноември 2016 година се одржа завршната 

конференција за проектот подржан од Кралството Норвешка. Од 

проектот произлегоа четири софтверски модули кои се однесуваат 

на комуникацијата на Државниот завод за индустриска 

сопственост со јавноста и застапниците на правата од индустриска 

сопственост. Исто така два модула се однесуваат на доближување 

на работата на Заводот до јавноста која ќе може поблиску да се 

информира за праксата на постапувањето на Заводот при носење 

решенија во прв степен и одлуките на Упавниот суд во постапки 

против овие решенија. 

Во 2017 година, Државниот завод за индустриска 

сопственост ќе се отпочне процедура за развивање на четирите 

модула кои произлегоа од проектот кој се реализираше со 

финансиска подршка на Кралството Норвешка. 

 

II.4  Меѓународна соработка 

 

Билатерален план со ЕПО 

Заводот го изготви и потпиша новиот Билатерален договор 

за соработка со Европскиот завод за патенти 2016/BCP/MK за 

периодот 2016-2018 година. Билатералниот договор за соработка е 

заснован на стратешкиот документ за Соработката со државите 

членки на Европската патентна организација за 2016-2018. 

  

Заводот е во завршна фаза на реализација на Проектот за 

електронско поднесување на пријави на патент. Електронско 

поднесување на пријави во ДЗИС ќе биде ставено во примена во 

првата половина од 2017 година. За можноста пријави за патент да 

се поднесат во електронска форма, застапниците на правата и 

заинтересираните лица, ќе бидат информирани преку веб-

страницата на ДЗИС. 



 

 

Исто така, согласно билатералниот план за соработка со 

Европската патентна организација, Државниот завод за 

индустриска сопственост ќе отпочне со реализација на следниве 

проекти: 

- Espacenet new 

- Квалитет во изворот 

- Пред диагноза на ПИС 

- Промовирање на Веропскиот патентен систем и 

Европската патентна мрежа 

- Подршка за EQE испитот за застапници на ПИС пред 

ЕПО 

  

План за работа со ЕУИПО 

Во планот за работа за 2017 година, предвидени се повеќе 

активности и тоа; 

Проекти, семинари и студиски посети. 

 

Проекти 

1. Designclass – локална интеграција на SOIP класификацијата 

во Designclass (комплетирање на физибилити студија и 

локална имплементација. 

2. Комплетирање на физибилити студија и имплементација на 

e-filing за трговски марки и индустриски дизајн. 

 

Активности за техничка соработка 

 

1. Тренинзи за испитувачите од Заводот. На овие тренинзи ќе 

учествуваат испитувачи од Заводот на семинари 

организирани од страна на Академијата на ЕУИПО 

2. Тренинг за менаџерите од ИП Заводите. ЕПО и ЕУИПО, 

секоја година заеднички организираат состанок за 

менаџментот од регионалните ИП Заводи. 

3. ИТ – експертски  состаноци. Организација на ИТ 

експертски состаноци кои се одржуваат во Аликанте – 

Шпанија. 

4. Редовен состанок на директорите на Заводите со 

Претседателот на ЕУИПО во Женева, Швајцарија. Овој 

состанок редовно се одржува во Женева за време на 

Генералното собрание на СОИС. 

 

 



 

 

Активности со подршка на ЕУ опсерваторијата 

 

1. Организирање на еден семинар во Македонија за 

носителите на правата. Овој семинар е комбиниран со 

подигање на свеста за значењето на индустриската 

сопственост. 

2. Одржување на семинари преку Видео конференции за 

презентирање на студии и нивната методологија за 

промоција на значењето на ИП. 

 

 

План со СОИС 

 

Во текот на 2017 година, предвидена е активност со Светската 

организација за интелектуална сопственост во делот на софтверот 

ИПАС. Предвидени се повеќе активности со цел за подобрување 

на работењето на софтверот.  

 

II.5 Активности и задачи на Секторот за трговски марки, 

индустриски дизајн и географски називи и билатерална 

соработка со Светската организација за интелектуална 

сопственост (WIPO) и Заводот за хармонизација на внатрешен 

пазар (OHIM)  

 

 Работи кои се однесуваат на административната 

постапка 

- Административна постапка за признавање на правото на 

трговска марка, индустриски дизајн и географски називи 

Во Секторот за трговски марки, индустриски дизајн и географски 

називи во 2017 се планира тековно процесуирање на пријавите за 

трговски марки, преку подобрување на перформансите поврзани со 

електронскиот, автоматизиран систем (IPAS) и усогласување на 

постапката со измените на Законот за индустриска сопственост. 

- Постапка по приговор за трговски марки и индустриски 

дизајн 

Во текот на 2016 година со цел да се надмине проблемот со 

зголемениот број приговори, се изврши внатрешно 

преструктуирање во Секторот, што резултираше со подобрување 

на ефективноста на постапувањето. Во 2017 година ќе продолжи 



 

 

решавањето на приговорите со истата динамика и до крајот на 

2017 година се очекува да се постигне тековно процесуирање на 

приговорите. 

- Постапка за впишување промени во регистрите 

Во 2017 година ќе се пристапи кон реализација на 

поедноставување на постапката за впишување промени во 

регистарот на трговски марки преку соодветни измени на 

Правилникот за трговски марки и Тарифата на ДЗИС. Со измените 

се очекува двојно зголемување на ефикасноста на постапување при 

впишување на промените. 

    - Издавање исправи за трговски марки и индустриски дизајн 

Воспоставената пракса во 2015 година за тековно издавање на 

исправите за трговски марки и индустриски дизајн, веднаш по 

донесувањето на решението за признавање на правото, се покажа 

како ефикасна и и таквиот начин на постапување ќе продолжи и во 

2017 година. Во текот на годината, се очекува да бидат издадени 

сите исправи за трговски марки и индустриски дизајн. 

 Активности кои се однесуваат на давање на 

информативни услуги, мислења, потврди и изводи 

Активностите кои се однесуваат на пребарување во базите на 

податоци по барање на домашни правни и физички лица, 

застапници за индустриска сопственост и државни органи, ќе се 

одвива тековно според бројот на поднесените барања. Ќе се 

подготви кратко упатство за користење на ТМ View - алатка за 

пребарување на EUIPO, која е достапна преку веб страницата на 

Заводот. 

Истовремено ќе се издаваат и потврди и изводи од 

регистрите.  

 

 Застапници за индустриска сопственост - тековни 

активности 

Во Секторот за трговски марки континуирано ќе се одвиваат 

активности во врска со подготовката и спроведувањето на испитот 

за застапници за индустриска сопственост, впишување и бришење 

на застапници и други промени во регистарот. 

 Работни задачи во доменот на промотивните активности 

на Заводот 



 

 

 

Секторот за трговски марки ќе биде вклучен во 

промотивните активности на Заводот, особено во делот на 

трговските марки, индустрискиот дизајн и географските 

ознаки. 

Во рамките на промотивни активности, во текот на 2017 

година, се предвидува да се организираат два семинари 

(работилници) во соработка со ЕУИПО. 

 Меѓународни активности 

 

Вработените во Секторот ќе ја следат и ќе учествуваат во 

работата на работните тела на Светската организација за 

интелектуална сопственост во делот за трговските марки, 

индустрискиот дизајн и географските називи. Се планира да се 

следи работата на следните комитети и работни групи: 

Постојаниот комитет за правото на трговски марки, Комитетот 

на експерти и Работната група на Ничанската унија, Работната 

група на Мадридската унија, Комитетот на експерти на 

Локарнската унија, Работната група на Хашката унија и 

Работната група на Лисабонската унија.  

Во Секторот ќе се следи и работата на ЕУИПО во 

согласност со годишниот план, како дел од Билатералниот 

договор за соработка. 

 Меѓународна класификација на производи и услуги 

за регистрирање на трговските марки (Ничанска 

класификација) 

 

Од 01.01.2017 година во сила ќе влезе 11-тото издание на 

Ничанската класификација востановена со Договорот од Ница 

за меѓународна класификација на производи и услуги при 

регистрирање на трговски марки. Во јануари 2017 новото 

издание на Класификацијата ќе се преведе и ќе биде достапно 

за користење преку линкот TM Class на веб страницата на 

Заводот. 

 Меѓународна заштита на трговски марки, индустриски 

дизајн и географски ознаки 

 



 

 

- Тековно ќе се спроведува постапката за меѓународна 

регистрација на трговски марки согласно Мадридскиот договор 

и Протоколот на Мадридскиот договор. 

Бројот на меѓународни регистрации за територија на 

Република Македонија изнесува околу 5000 годишно, 

вклучително и извршените територијални проширувања. 

Зголемениот обем на работа ја наметнува потребата од 

кадровско доекипирање, спроведување на електронска 

комуникација помеѓу ДЗИС и СОИС во делот на меѓународните 

регистрации и интегрирање на модулот Madrid System во IPAS 

системот на ДЗИС. 

- Тековно ќе се обработуваат пријавите кои се доставуваат 

според Женевскиот акт на Хашкиот договор за меѓународна 

регистрација на индустрискиот дизајн. 

- Меѓународната заштита на ознаките на потекло на 

производот и географските ознаки ќе се одвива согласно 

Лисабонскиот договор. 

 

II.6 Активности и задачи на Одделението за внатрешна 

ревизија  

 

Остварување на планираните ревизии на области и процеси 

кои се битни за секојдневното работење на Заводот. 

Учество во подготвителните работи во организација на 

Министерството за финансии – Централна единица за 

хармонизација на тема: “Ревизија на ефикасност и ефективност на 

системот за финансиско управување и контрола”. 

Изготвување на различни информации и прегледи за 

потребите на разни државни институции  за работењето на 

Одделението за внатрешна ревизија. 

Следење на нормативна регулатива која го регулира 

работењето на одделението и на сета законска регулатива за разни 

области и процеси кои се предмет на контрола на одделението. 

 

 

   ДИРЕКТОР, 

           Д-р Сафет Емрули 

 

 


