
ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ 
за  застапници за индустриска сопственост 

 
I. ПРАВО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 
 

1. Поим за индустриска сопственост. 
2. Теории за индустриската сопственост. 
3. Историски развој на индустриската сопственост. 
4. Париска конвенција за заштита на индустриска сопственсот. 
5. Светска организација за интелектуална сопственост (СОИС). 
6. Светска трговска организација (СТО), Договор за трговските аспекти на 

правата од индустриската сопственост (ТРИПС). 
7. Европска патентна организација - Европска патентна конвенција. 
8. Договор за право на патент на СОИС (ДПИ). 
9. Сингапурски договор за трговска марка (СДТМ). 
10. Виенска класификација за фигуративните марки. 
11. Права од индустриска сопственост (општо). 
12. Субјекти на правата од индустриската сопственост. 
13. Права на субјектите на правата од индустриска сопственост. 
14. Закон за индустриската сопственост (општи одредби). 
15. Систем на заштита и спроведување на заштитата на правата од 

индустриска сопственост- институции и надлежности во Република 
Македонија. 

 
II. ПАТЕНТ 
 

1. Предмет на заштита на пронајдок со патент. 
2. Исклучоци од патентна заштита. 
3. Новост на пронајдокот, откривање на пронајдокот без правни последици. 

инвентивен придонес и индустриска применливост. 
4. Субјекти на правото на патент. 
5. Право на првенство. 
6. Содржина на пријава на патент. 
7.  Начин на спроведувањето на постапката на испитување на пријавата. 
8. Особености на постапката за признавање на патент.  
9. Доказ од потполно испитување, содржина на доказот и постапка по 
доказот.  
10. Видови решенија, регистри и објава на решенија. 
11. Исправа и патентен спис. 
12. Постапка по пријава и патент за доверлив пронајдок. 
13. Важност на патентот и сертификатот. 
14.  Услови и постапка за издавање на сертификат за дополнителна заштита. 
15. Престанок на патентот пред истекот на важноста. 
16. Права на трети лица. 
17. Исклучиви права на носителот на патент и обем на правото. 
18. Слободно користење, право врз основа на претходно користење и 

исклучок од повреда на право на патент. 
19. Исклучиви права, обем и ограничување на правото на патент од областа 

на биотехнологијата. 
20. Постапка за издавање и особености на присилна лиценца. 
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21. Постапка за издавање и особености на присилната лиценца за потребите 
на јавното здравство. 

22. Постапување на Заводот по пријави кои се поднесуваат во согласност со 
ДСП и Договорот за проширување. 

23. Постапување на Заводот по пријави поднесени во согласност со ЕПК и 
европските патенти. 

24. Огласување за ништовно решение за признвање на правото на патент. 
 
III. ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
 

1. Предмет на заштита на индустриски дизајн. 
2. Новост и индивидуален карактер на дизајнот. 
3. Откривање на дизајнот. 
4. Дизајн условен од техничките функции и дизајн на поврзани елементи. 
5. Апсолутни и релативни причини за одбивање.  
6. Подносител на пријавата и автор.  
7. Поведување постапка за признавање на право на индустриски дизајн. 
8. Право на првенство. 
9. Објава и одложување на објавата на пријавата. 
10. Приговор и постапка по приговор кај индустриски дизајн. 
11. Морални и исклучиви права на авторот на иднустриски дизајн. 
12. Важење и престанок на индустриски дизајн. 
13. Огласување за ништовно решение за признавање на правото на 

индустриски дизајн. 
14. Меѓународна заштита на правото на индустриски дизајн.  
15. Меѓународна класификација на индустриски дизајн.  

 
IV. ТРГОВСКА МАРКА 
 

1. Предмет на заштита за трговска марка. 
2. Дистинктивност како услов за заштита. 
3. Апсолутни причини за одбивање.  
4. Ррелативни причини за одбивање. 
5. Право на првенство. 
6. Поведување и постапка за признавање на право на трговска марка. 
7. Поделба на пријавата и на регистрираната трговска марка. 
8. Уредна пријава односно формално испитување на пријавата на трговска 

марка. 
9. Укажување од трети лица. 
10. Приговор и постапка по приговор кај трговска марка. 
11. Продолжување на постапката и враќање во поранешна состојба. 
12. Видови решенија во постапката за признавање и одржување на правото 
13. Исклучиви права на носителот на трговската марка. 
14. Ограничување, трпење и исцрпување на правото.  
15. Престанок на важење на трговска марка.  
16. Престанок на трговска марка по други основи.  
17. Предмет на заштита, подносител на пријава и особености на колективна 

марка. 
18. Предмет на заштита, подносител и особености на сертификатна марка. 
19. Огласување за ништовно решение за признавање на трговска марка. 
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20. Меѓународна регистрација на трговска марка. 
21. Меѓународна класификација на производите и услугите заради 

регистрација на трговска марка. 
 
V. Географски назив 
 

1. Предмет на заштита на ознака на потекло и географска ознака. 
2. Подрачје на заштита. 
3. Исклучување и забрана за заштита. 
4. Поведување постапка за заштита на географски назив. 
5. Подносители на пријава за заштита на географски назив. 
6. Елаборат, содржина, промени и контрола. 
7. Спецификација и содржина. 
8. Стекнување и важење на правото. 
9. Постапка за признавање на правото на користење на заштитен географски 

назив. 
10. Право на користење и право на корисникот на заштитениот географски 

назив. 
11. Исклучок од правото на корисникот на заштитениот географски назив 
12. Непрометливост  на  заштитениот географски назив. 
13. Услови и постапка за укинување на правото на користење на заштитениот 

географски назив. 
 

 
VI. МЕРКИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ  
 

1. Привремени мерки. 
2. Мерки за обезбедување докази. 
3. Прибавување докази во текот на парничната постапка. 
4. Царински мерки. 
5. Граѓанска казна. 

 
 
 
VII. ТОПОГРАФИЈА НА ИНТЕГРАЛНИ КОЛА  

1. Дефиниција за топографија на интегрални кола. 
2. Постапка за заштита и регистрација на топографија на интегрални кола. 
3. Субјекти на заштита. 
4. Содржина, траење и ограничување на правото.   
5. Ништовност на регистрацијата. 
6. Надомест на штета. 

 
 
VIII. УПРАВНА ПОСТАПКА И УПРАВЕН СПОР 
 

1. Поим за општа управна постапка. 
2. Основни начела на општа управна постапка. 
3. Странка и нејзино застапување. 
4. Првостепена постапка. 
5. Решенија и заклучоци. 
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6. Доставување и рокови.   
7. Докажување. 
8. Враќање во поранешна состојба и продолжување на постапката.  
9. Решавање на второстепениот орган по жалба. 
10. Поим за полномошно. 
11. Усна расправа. 
12. Управен спор. 
13. Пресуда во управен спор. 

 
 
IX. ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ 
 

1. Договори за пренос на права (цесија). 
2. Договор за лиценца. 
3. Видови лиценци. 
4. Договори за трансфер на технологија (know how). 
5. Надомест на штета. 
6. Залог на права од индустриска сопственост. 

 
 
     X. КРИВИЧЕН ЗАКОНИК  
 

1. Неовластена употреба на туѓа фирма (Повреда на права од индустриска 
сопственост и неовластена употреба на туѓа фирма). 

2. Неовластена употреба на туѓ пронајдок или софтвер (Повреда на правото 
од пријавен  или заштитен пронајдок и топографија на интегрални кола). 

 
 
 
 
  
 


