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I.Hyrje 

 

Enti Shtetëror i Pronësisë Industriale është një organizatë administrative me 

statusin e një organi të pavarur shtetëror i cili është financuar nga të hyrat e 

veta, dhe në qoftë se i duhen  fondet shtesë nga buxheti i Republikës së 

Maqedonisë është një institucion që është përgjegjës për kryerjen e procedurave 

administrative për marrjen dhe mbajtjen e të drejtave të pronësisë industriale, 

por ka përgjegjësi më të gjera të përcaktuara me Ligjin për pronësi industriale ( 

"Gazeta Zyrtare" nr.21 / 2009, No.24 / 2011, 12/2014, 41/2014, 152/2015 dhe 

53 / 2016). 

Kompetencat e Zyrës në lidhje me fillimin e ratifikimit të marrëveshjeve 

ndërkombëtare, monitorimin e performancës së tyre, bashkëpunimi me 

organizatat ndërkombëtare, evropiane dhe rajonale për pronësi industriale, 

bashkëpunimit me subjektet e tjera të përfshira në sistemin e mbrojtjes së të 

drejtave të pronësisë industriale, promovimin e mbrojtjes industriale dhe më 

shumë. Zyra e përfaqëson Republikën e Maqedonisë dhe merr pjesë në punën e 

organeve dhe komisioneve të Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale - 

WIPO, Organizatës Europiane të Patentave - EPO, dhe është përfshirë 

gjithashtu në bashkëpunimin ndërkombëtar në kuadër të Bashkimit Evropian - 

BE-së, Organizatës Botërore të Tregtisë - OBT dhe marrëveshjet dypalëshe të 

tregtisë së lirë. 

Me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonis, Zyra u emërua që të 

udhëheq, grupin e punës të Kreut 3.7. "E Drejta e Pronësis Intelektuale" në 

përgatitjen e Programit Kombëtar për realizimin e së drejtës ne UE dhe 

përgatitjen e pozicioneve negociuese dhe institucioni bartës për në vijim: të 

drejtat e pronësisë industrial dhe 3.7.3.-Zbatimit. 

Enti Shtetëror i Pronësisë Industriale është një institucion që koordinon procesin 

e forcimit të gjithë sistemin e zhvillimit dhe mbrojtjen e të drejtave të pronësisë 

industriale dhe sistemin e zbatimit të mbrojtjes së të drejtave të pronësisë 

industriale. 

Enti Shtetëror i Pronësisë Industriale ballafaqohet me obligimet që dalin nga 

Ligji për pronësinë industriale, dhe mbi të gjitha detyrimet e proceseve euro-

integruese, anëtarësimi në Organizatën e Pronësisë Botërore Intelektuale, 

Organizatës Botërore të Tregtisë dhe pjesëmarrjen në punën e Organizatës 

Europiane të Patentave, të ndërmarrë aktivitete të duhura për t'iu përgjigjur 

detyrave në fushën e harmonizimit të legjislacionit, miratimi i marrëveshjeve 

dhe konventave ndërkombëtare, forcimin e bashkëpunimit bilateral, 

pjesëmarrjen në trupat punuese të organizatave, përveç  organizatës botërore të 

tregtisë, si dhe aktivitetet për promovimin dhe nxitjen e pronësisë industriale. 



 

 

Të gjitha aktivitetet që do të ndërmerren gjatë vitit 2017 do të drejtohen drejt 

përmbushjeve: 

Misioni i Entit Shtetëror për Pronësi Industriale është që të sigurojë mbrojtjen 

efikase dhe efektiv të të drejtave të pronësisë industriale dhe për të rritur nivelin 

e mbrojtjes në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare, dhe në 

mënyrë aktive të kontribuojë në krijimin e të gjithë sistemit të mbrojtjes dhe 

zbatimit të mbrojtjes të drejtat e pronësisë industriale. Pra, sistemi i ndërtuar do 

të jetë një kusht për integrimin e plotë në strukturat europiane dhe një mjet i 

fuqishëm për zhvillimin ekonomik, kulturor dhe social të vendit. Për të realizuar 

misionin e saj, Enti do të sigurojë koordinim, të vazhdueshëm dhe efikas të 

kuadrit ligjor dhe ngritjen e kapaciteteve kadrovike, do të jetë një anëtar aktiv 

në ndërtimin e pozicionin e shtetit në institucionet ndërkombëtare. 

dhe 

Vizioni i Entit Shtetëror për Pronësi Industriale është që të sigurojë një sistem të 

mbrojtjes në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe është një mjet i 

fuqishëm për nxitjen e aktiviteteve të mendjes krijuese për të zhvilluar 

ekonominë, për të mbrojtur pronësinë industriale, edhe at në mënyrë të 

barabartë mbron konsumatorët dhe autorët . 

I.1 Shprehjet e shkurta 

Për lexim më të lehtë të tekstit të Programit të Entit brenda tekstit përdoren 

shprehje të shkurtuara me rëndësi  të përfshira në tabelën e mëposhtme: 

 

Nr. Shkurtesa Kuptimi 

1 ESHPI Enti Shtetërorë për Pronësi Industriale 

2 ME Ministria e Ekonomisë 

3 DP Departamenti i Patentave, monitorimin teknologjike 

dhe bashkëpunimit bilateral me Zyrën Europiane të 

Patentave (EPO) 

4 DMDITGJ Departamenti I Markave, dizenjot industriale dhe 

tregues gjeografik dhe bashkëpunimit bilateral me 

Organizatën Botërore të Pronësisë Intelektuale (WIPO) 

dhe Zyrën për Harmonizimin në Tregun e Brendshëm 

(OHIM) 

 

5 DPP Departamenti për punë të përgjithshme 

6 NJVBI Njësia e veprimtarisë botuese dhe informatikës 

7 NJAB Njësia e Auditimit të Brendshëm 

8 MF Ministria e Financave 

9 AA Agjencia për Administratë 

10 LPI Ligji për Pronësinë Industriale 

11 ISHT Inspektorati Shtetëror i Tregut 

12 WIPO Organizata Botërore e Pronës Intelektuale 

13 OEP Organizata Europiane e Patentave 

14 ZEP(EPO) Zyra  Europiane e Patentave 

15 ZPIBE(EUIPO) Zyra e Pronës Intelektuale të Bashkimit Evropian 



 

 

 

 

II. Programi i punës i Entit Shtetëror për Pronësi Industriale të vitit 

2017 me aktivitete të veçanta të propozuara për zbatim 

II.1 Aktivitetet dhe detyrat e Departamentit të Çështjeve të Përgjithshme 

• Implementimi dhe përputhja e rregulloreve të brendshme të Zyrës me 

legjislacionin nacional në Republikën e Maqedonisë 

ESHPI është i detyruar nga DPP në kryej udhëzimet e harmonizuara dhe 

procedurat në fushën e burimeve njerëzore në lidhje me përzgjedhjen, 

punesimin, lëvizshmërinë në shërbimet civile, të drejtat, detyrat dhe 

përgjegjësitë e nëpunësve civilë që rrjedhin nga marrëdhëniet zyrtare, me 

legjislacionin kombëtar, nëpërmjet monitoruar te ndryshimeve që ndodhin në 

ligjet dhe rregullat kombëtare dhe vlerësimin e nevojave në përputhje me to. 

• zhvillimi i përhershëm profesional i stafit për kryerjen efektive të aktiviteteve 

 

Në përputhje me të drejtat dhe detyrimet e nëpunësve shtetëror profesional për 

të përmirësuar gjatë vitit, Departamenti për Çështje të Përgjithshme ka një 

detyrim në bazë të planeve individuale për zhvillim profesional të paraqitura 

nga drejtuesit e departamenteve, të përgadit planin vjetor të trajnimit për të 

gjithë punonjësit e shtetëror më së voni deri me 31 Dhjetor 2017 që në vitin 

2018, pas marrjes së mendimit nga Ministria e shoqërisë Informatike dhe 

administratës. 

• Ruajtja dhe përmirësimin e pajisjeve teknike 

Sektori për punë të përgjithshme nëpërmjet Departamentit të Informacionit dhe 

Botime kryen: 

- Mirëmbajtja teknike te pajisjeve kompjuterike dhe programeve kompjuterike 

në mënyrë që të mbështesë punën operacionale të Zyrës; 

- Ekzekutimi i rregullt i mbrojtjes së të dhënave dhe mbajtjen e "Server" 

kompjuterët ekzistuese dhe të jashtëm "Backup Server" kompjuter 

- Azhurimin e faqes se internetit të Zyrës. 

  Për të zbatuar mbështetjen e sistemeve të automatizuar të ESHPI në vitin 2017, 

ajo kërkon fonde që do të përfshihen në planin e prokurimit për vitin 2017: 

Furnizim me pajisje të rrjetit (Network Area Storage) e cila shërben per backup 

të gjitha të dhënat nga të gjitha systemet elektronike të ESHPI. 

- Furnizimin  me printera ne zyre dhe lidhjene  rrjeteve dhe furnizimin me 

printera të vogla për  përdorim individual. 



 

 

-Furnizimin e licencës antivurus. 

- Furnizimin e licencës per Firewall-in e ESHPI. 

Blerja e licencave për sistemin e OLF. 

       -Furnizimin e licencave per sistemeve operative të kompjuterëve te ESHPI. 

       - Furnizimin e licencave te klientit për Active Directory. 

- Furnizimin e licencave për mbështetje e bazën se të dhënave Oracle. 

• Certifikimi pas zbatimit të ISO standarteve per cilësi 9001: 2008 në ESHPI 

- Në tremujorin e parë të vitit 2017 ESHPI do të kryejë një procedurë të 

prokurimit publik në mënyrë që të zgjidh një trup certifikues të akredituar nga 

Instituti për Akreditim të Republikës së Maqedonisë, në përputhje me rregullat e 

akreditimit, per kryerjen e zbatimin dhe implementimit të ISO standardit te 

cilësisë 9001: 2008 në ESHPI . 

• Përgatitja dhe publikimi i gazetën zyrtare në ESHPI 

Ne ESHPI në vitin 2017 do të përpunohen dhe të nxjerrë një total prej 6 

gazetave zyrtare, çdo dy muaj, duke filluar në shkurt, dhe njëkohësisht do të 

vihet në faqen e internetit të ESHPI. 

II.2 Aktivitetet dhe detyrat e Departamentit të patentave, monitorimin 

teknologjike dhe bashkëpunimit bilateral me Zyrën Europiane të Patentave 

(EPO) 

Në sektorin e vëzhgimit të teknologjisë patentë dhe promovimin në vitin 2017 

në drejtim të procedurës administrative është planifikuar: shqyrtimin e 

vazhdueshëm të kërkesave për patenta; kërko në bazat e të dhënave të 

brendshme dhe ndërkombëtare patentë - reshershi; kërkesat e aplikimeve 

kombëtare për ekzaminim materiale në bazë të marrëveshjeve dypalëshe; 

aktivitetet dhe detyrat që dalin nga anëtarësimi në WIPO dhe EPO dhe 

promovimin shpikje brendshme. 

• Aktivitetet dhe detyrat që rrjedhin nga anëtarësimi në WIPO dhe EPO 

Aktuale do të përgjigjet apo të ndërmarrë aktivitetet e mëposhtme dhe detyrat që 

dalin nga anëtarësimi në WIPO dhe EPO dhe të cilat janë kryer për çdo vit: 

- Pyetësorët në lidhje me legjislacionin dhe të tjerët. 

- Të dhënat statistikore mbi kërkesat e paraqitura dhe patentat e dhëna, në 

mënyrë prioritare, sipas IPC 

- Pjesëmarrja në komitetet, projekte, seminare dhe punëtori 

- EPO Akademia 

. Aktivitetet në lidhje me zbatimin e European Federated Patent Register 



 

 

 

- Aktivitetet në lidhje me fillimin e EPO Quality at source 

- Aktivitetet në lidhje me fillimin e EPO Espacenet new 

• Monitorimi i aktiviteteve ndërkombëtare në fushën e patentave 

Në këtë seksion, sektori duhet të marrin pjesë dhe të monitorojnë punën e 

organeve në WIPO për të monitoruar EPO. WIPO është duke planifikuar për të 

ndjekur komisionet e mëposhtme: Komiteti i Ekspertëve në klasifikimin 

ndërkombëtar të patentave, Grupi Punues IPS, Komisioni për Ligjin e Patentave 

dhe komisioni PST (PST). 

Zyra e Patentave Europiane do të marrë pjesë dhe të monitoruar funksionimin e 

Këshillit Administrativ, i Komisioni për Buxhet dhe Financa të Ligjit për 

Patentim dhe Komitetit të TOSC. konferenca ndërkombëtare do të marrë pjesë 

në konferencën e konferenca PATLIB 2017 duke deklaruar shpikësit më të mira 

evropiane të vitit konkurrojnë në katër sektorë të ndryshëm të industrisë, si dhe 

konferencën për informacion patentë 

Në bashkëpunim me EPO akademike, në varësi të temave dhe në interes të 

ESHPI dhe faktin se Zyra, financiar të marrë pjesë vetëm me 25% të kostos 

totale, është planifikuar disa seminare në varësi nga temat e seminareve që 

ofrohen nga nga akademi EPO. 

Gjithashtu EPO në bashkëpunim me Zyrën do të organizojë një seminar në 

Republikën e Maqedonisë 

• Promovimi i shpikjeve të brendshme 

     Për promovimin e shpikjeve të brendshme që nga aplikantët në vitin aktual 

janë paraqitur në ESHPI, pjesëmarrjen e planifikuar tradicionalisht e shpikjeve 

të Maqedonisë të ekspozitës ndërkombëtare të grave shpikësit "KIWIE 2017" në 

Seul, Koreja e Jugut, si dhe pjesëmarrjen në ekspozita të tjera ndërkombëtare 

Shpikjet që do të mbahen gjatë gjithë vitit. Për më tepër, numri i përgjithshëm i 

akuzave të brendshme do të jetë një përzgjedhje e pjesëmarrësve të mundshme 

dhe pastaj zgjedhjen shpikjet më të mira do të ekspozohen dhe të paraqitur në 

ekspozitë. 

• Patent i Vitit 

Do të organizohet manifestimi "Patent i Vitit" në prill të vitit 2017 dhe do t'i 

jepet "Patent i Vitit 2016" për shpikësit, bazuar në rezultatet e ekspozita 

ndërkombëtare dhe çmimeve të marra dhe në bazë të vendimit të Komisionit të 

formuar nga përfaqësues të Zyra dhe President i SPATUM. Në të njëjtën kohë 

ata do të jepen çmime dhe të marrë pjesëmarrja në ekspozita ndërkombëtare. 

• Pjesëmarrja në seminare dhe punëtori të organizuara në Maqedoni 



 

 

Me qëllim të ngritjes së vetëdijes publike të aktorëve vendas për nevojën dhe 

rëndësinë e mbrojtjes së të drejtës për patentë është planifikuar përgatitjen e 

prezantimeve dhe të marrin pjesë si ligjërues në seminare të ndryshme dhe 

seminare të organizuara nga ESHPI ose institucioneve të tjera të tilla si dhomat 

e tregtisë komunat, SPATUM, APE dhe të tjerët. 

Gjatë vitit 2017 ne do të mbajë seminare do të nisë një fushatë për të edukuar 

NVM dhe publikut në procedurën dhe mënyrën e patentimit dhe përfitimet e 

inovacionit. 

Gjithashtu, ekzaminerët patentë do të marrin pjesë në seminare dhe punëtori të 

organizuara nga institucionet e tjera në vend për trajnimin e procedurës 

administrative dhe administrative. 

 

II.3 Integrimi evropian dhe bashkëpunimi mes Maqedonisë dhe Bashkimit 

Evropian (BE) 

• Përgatitja dhe pjesëmarrja e Nënkomitetit për Tregun e Brendshëm dhe 

Konkurrencën 

Afati për zbatim: janar-maj 2017 

• Pjesëmarrja në përgatitjen e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit dhe 

përgatitjen e Kontributi në Raportin e Komisionit Evropian 

Afati për zbatim: vazhdueshme 

• Aktivitetet në lidhje me monitorimin e zbatimit të Programit Kombëtar 

për Miratimin e legjislacionit me BE (NPAA) 2017 

Afati për zbatim: vazhdueshme 

 

• Shqyrtimi i Programit 2017 dhe përgatitja e NPAA 2018 

Afati për zbatim: nëntor-dhjetor 

• Korrespondencë, takime dhe konsultime me Delegacionin e BE- 

Afati për zbatim: vazhdueshme, sipas nevojës 

• Korrespondencë, takime dhe konsultime me Sekretariatin për çështje 

evropiane 

Afati për zbatim: vazhdueshme, sipas nevojës 

• Programimi i IPA 2 

Afati për zbatim: vazhdueshme 



 

 

Aktivitetet që lidhen me zhvillimin dhe miratimin e ideve të projektit të 

propozuar IPA2 Programim 2017-2018 

 

Dhe në vitin 2017 dhe 2018, ESHPI e paraqet tre ide të projektit si më poshtë: 

Ideja I.Proektna "Zbatimi i Strategjisë së Pronësisë Industriale 2016-2018": Idea 

Projekti II "Mbështetje për funksionimin e Qendrës Informative të Entit 

Shtetëror për Pronësi Industriale në tre vitet e para të ekzistencës, "dhe III ide e 

Projektit" arritjen e efekteve ekonomike të përgatitjes dhe harmonizimin e 

kuadrit ligjor për mbrojtjen e produkteve me origjinë gjeografike dhe vendosin 

masa për të nxitur dhe të popullarizohen mbrojtjen ligjore të treguesve 

gjeografike, emërtimet e origjinës, shenjave tradicionale të garancisë dhe 

etiketat për prodhimet malore. " 

Ne presim ne vitin 2017 ESHPI, të marrin pjesë në mënyrë aktive në grupet 

punuese për programimit IPA2 dhe do të zbatohet dhe hapat e nevojshëm për të 

miratuar dhe për të zhvilluar idetë e projektit. 

Afati për zbatim: vazhdueshme 

• Përfshirja e ESHPI në IPA2 programimin 2017 

Afati për zbatim: vazhdueshme 

 

• Aktivitete për të kapërcyer problemin e përpunimit të të dhënave për 

zbatimin e qetë të metodologjisë për monitorimin statistikore dhe 

përpunimin e të dhënave mbi masat e marra për të zbatuar të drejtat e 

pronësisë intelektuale 

• Afati i fundit për zbatim: janar-korrik 2017 

• Vizita e institucioneve të ngjashme të ESHPI në vende të tjera, në mënyrë 

për të mbledhur përvojat në përdorimin e BE-së dhe fonde të tjera 

Afati për zbatim: Janar-Dhjetor 

• Pjesëmarrja në seminare trajnimi, trajnime në lidhje me mundësitë e 

përdorimit të fondeve të BE dhe të tjera 

Afati për zbatim: Janar-Dhjetor 

• Aktivitetet në kuadër të ofrimit të kushteve të barabarta për mbrojtjen e 

pronësisë industriale në Republikën e Maqedonisë me legjislacionin e BE-

së 

Afati për zbatim: Janar-Dhjetor 

• Perfaqesuesit për pronësinë industriale - aktivitetet e tanishme 

  Afati për zbatim: vazhdueshme 



 

 

• Aktivitete të tjera në fushën e Departamentit nën Rregulloren e 

sistemimit 

Afati për zbatim: vazhdim 

 

IPA 

• IPA I 

Në mënyrë që të përmbushë detyrimet e anëtarësimit të Republikës së 

Maqedonisë në BE ka miratuar një projekt për "Forcimi i zbatimit të të drejtave 

të pronësisë industriale", të parashikuara në Pjesën III, dhe në kuadër të projektit 

IPA TAIB 2011 Komponenti I - Asistencës në tranzicion dhe në institucion 

përmirësuar. Jane perfunduar të gjitha procedurat administrative dhe të zgjedhur 

zyrtarisht Zyrën Daneze e Patentave dhe Markave Tregtare si partner 

binjakëzimi në projekt. Oficialisht projekti filloj më 17 dhjetor 2015. Projekti do 

të implementohet në periudhën 2016-2017 vitin në kohëzgjatje prej 21 muajsh. 

Projekti parashikon forcimin e kapaciteteve të Entit Shtetëror për Pronësi 

Industriale të koordinojë procesin e zhvillimit të sistemit për mbrojtjen e të 

drejtave të pronësisë industriale dhe zbatimin e tyre. 

Në kuadër të projektit do të kryhet seri trajnimesh që kanë për qëllim: 

ekzaminerët e kërkesave për të drejtat e pronësisë industriale, inspektorët nga 

Inspektoratit Shtetëror të Punës, Drejtoria e doganës, Ministrisë së Brendshme, 

gjyqtarëve dhe prokurorëve publikë. 

Gjithashtu me kusht është një fushatë për promovimin e të drejtave të pronësisë 

industriale, si dhe aktivitete për të rritur bashkëpunimin mes institucioneve që 

janë pjesë e Kapitullit 7 - pronësisë intelektuale në kuadër të NPAA dhe 

aktivitetet për përmirësimin e Metodologjisë për monitorimin dhe 

përpunimin statistikor informacion mbi masat e marra për zbatimin e të 

drejtave të pronësisë intelektuale. 

Pas përfundimit të projektit pritet qe Enti Shtetërore e Pronësisë Industriale në 

mënyrë efikase të kryer obligimet që dalin nga proceset e integrimit në BE, 

anëtarësimi në Organizatën Botërore të Pronësisë Intelektuale, Organizatës 

Botërore të Tregtisë dhe pjesëmarrjen në punën e Organizatës Europiane të 

Patentave dhe monitorimin e Zyrës për Harmonizimin në tregu i brendshëm i 

BE-së, si dhe për të kryer aktivitetet në lidhje me harmonizimin e legjislacionit 

dhe në drejtim të promovimit dhe promovimin e vetëdijes publike për rëndësinë 

dhe përfitimet e mbrojtjes së të drejtave të pronësisë industriale. 

 

• IPA II 

Kjo është bërë për programimin e IPA II për propozimet e mëposhtme: 



 

 

PPF për Strategjinë e Pronësisë Industriale 2016-2018 

Në mes të vitit 2016, ekspertët e angazhuar në shkrimin e Strategjisë së re 

Kombëtare për Pronësinë Industriale ka paraqitur projekt-tekstin e Strategjisë. 

Në periudhën 2017 - 2016, Enti Shtetërore per Pronësisë Industriale do të fillojë 

zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Pronësinë Industriale 2016 - 2018 

vit.Gjithashtu në nëntor 2016 Konferenca përmbyllëse e projektit të mbështetur 

nga Mbretëria e Norvegjisë. Projekti i prodhuar module katër software që 

trajtojnë komunikimin në Zyrën shtetëror për pronësi industriale me publikun 

dhe përfaqësuesit e pronësisë industriale. Edhe dy module të bëjnë me sjelljen e 

punës së Zyrës për publikun i cili do të informohen më për së afërmi në lidhje 

me praktikën e sjelljes së Institutit kur marrin vendime në vendimet e shkallës 

së parë Upavniot proceset gjyqësore kundër këtyre vendimeve. 

Në 2017, Enti Shtetëror i Pronësisë Industriale do të programohen për të 

zhvilluar katër module që rezultuan nga projekti i realizuar me mbështetjen 

financiare të Mbretërisë së Norvegjisë. 

II.4 Bashkëpunimi ndërkombëtar  

Plani bilateral me EPO 

Enti hartuar dhe nënshkruar një marrëveshje të re bashkëpunimi bilateral me 

Zyrën Europiane të Patentave në 2016 /BSP / MK për periudhën 2016-2018 vit. 

Marrëveshja e bashkëpunimit bilateral është i bazuar në dokumentin strategjik 

për bashkëpunim me shtetet anëtare të Organizatës Europiane të Patentave për 

2016-2018. 

Enti është afër përfundimit të projektit për regjistrimin elektronik të kërkesave 

për patenta. Dorëzimi elektronik i aplikimeve në ESHPI do të vihet në përdorim 

në gjysmën e parë të vitit 2017. Aplikacionet mundësi patentë të dorëzohen në 

formë elektronike, avokatët e të drejtave dhe personat e interesuar do të 

informohet nëpërmjet faqen e internetit të ESHPI. 

Gjithashtu, sipas planit bilateral të bashkëpunimit me Zyrën Europiane të 

Patentave, Enti Shtetërore per Pronësisë Industriale do të fillojë zbatimin e 

projekteve të mëposhtme: 

- Espacenet i ri 

- Cilësia në burim 

- Para diagnozën e PIS 

- Promovimi i sistemit patentëve Europian dhe Rrjeti I Patentave Evropiane 

- Mbështetje për provimin EQE për përfaqësuesit e PIS para EPO 

Plani për të punuar me EUIPO 

Plani i punës për vitin 2017 parashikon më shumë aktivitete; 



 

 

Projekte, seminare dhe vizita studimore. 

Projektet 

1. Designclass - integrimi lokal i klasifikimit ne ESHPI klasifikimi 

neDesignclass (duke përfunduar një studim fizibiliteti dhe zbatimin locale). 

2. Përfundimi i studimit të fizibilitetit dhe zbatimin e e-dorëzimit të markave 

tregtare dhe dizajnin industrial. 

Aktivitetet e bashkëpunimit teknik 

1. Trajnimi i ekzaminerët nga Zyra. Këto trajnime do të sjellë së bashku 

hulumtuesit nga Instituti i seminareve të organizuar nga Akademia e EUIPO 

2. Trajnimi për menaxherët e IP Instituteve. EPO dhe EUIPO çdo vit së bashku 

organizojnë një takim të menaxhimit rajonal të Zyrës IP. 

3. IT - Takimet e ekspertëve. Organizimi i takimeve të ekspertëve të IT të 

mbajtura në Alicante - Spanjë. 

4. Takimi i rregullt i Drejtorëve të Instituteve me Presidentin e EUIPO në 

Gjenevë, Zvicër. Ky takim është mbajtur rregullisht në Gjenevë, gjatë 

Asamblesë së Përgjithshme të WIPO. 

Aktivitetet e mbështetura nga Observatori e BE-së 

1. Organizimi i një seminari në mbajtësit e Maqedonisë. Ky seminar është e 

kombinuar me ngritjen e vetëdijes për rëndësinë e pronësisë industriale. 

2. Mirëmbajtja punëtori përmes video konferencave paraqesin studime dhe 

metodologjinë e tyre për të promovuar rëndësinë e IP. 

 

 

Plan me WIPO 

Gjatë vitit 2017, është aktivitet i parashikuar me Organizatën Botërore të 

Pronësisë Intelektuale në fushën e softuerit IPAS. Dhënë më shumë aktivitete 

për të përmirësuar funksionimin e softuerit. 

 

II.5 Aktivitetet dhe detyrat e Departamentit të markave tregtare, dizenjeve 

industriale dhe treguesve gjeografikë dhe bashkëpunimit bilateral me 

Organizatën Botërore të Pronësisë Intelektuale (WIPO) dhe Zyrën për 

Harmonizimin në Tregun e Brendshëm (OHIM) 

• Punet që lidhen me procedurën administrative 



 

 

- Procedura administrative për dhënien e markës tregtare, dizenjeve 

industriale dhe treguesve gjeografikë 

Departamenti për markat tregtare, dizenjet industriale dhe treguesit gjeografikë 

në vitin 2017. Plani aktualisht përpunimin e kërkesave për markat tregtare, duke 

përmirësuar performancën lidhur me elektronike, sistemin e automatizuar 

(IPAS) dhe harmonizimin e procedurave me ndryshimet e Ligjit për Pronësinë 

Industriale. 

- Procedura për ankesat e markës tregtare dhe dizajnit industrial 

Në rrjedhën e vitit 2016, në mënyrë për të kapërcyer problemin e rritjes së 

numrit të ankesave, të kryejnë ristrukturim të brendshëm në sektorin, e cila 

rezultoi në përmirësimin e efektivitetit të trajtimit. Në vitin 2017 do të vazhdojë 

trajtimin e ankesave me të njëjtin vrull dhe deri në fund të vitit 2017 pritet të 

arrijë përpunimin e vazhdueshëm të ankesave. 

- Procedura e regjistrimit për ndryshime në regjistrat 

Në vitin 2017 do të takohet me realizimin e thjeshtuar procedurën për 

ndryshime të regjistrimit në regjistrin e markave tregtare nëpërmjet 

ndryshimeve përkatëse në Rregulloren për Trademark dhe Tarifa e ESHPI. 

Ndryshimet pritet dyfishuar efikasitetin e trajtimit, kur hyjnë ndryshimet. 

 

 - Lëshimin e dokumenteve për marka tregtare dhe dizenje industriale 

Praktika e themeluar në vitin 2015 për çështjen aktuale të dokumenteve për 

markat tregtare dhe dizenjove industriale, menjëherë pas vendimit të dhënë të 

drejtë, ka provuar efektive dhe dhe mënyra e ekzekutimit do të vazhdojë në vitin 

2017. Gjatë vitit, pritet të lëshohet të gjitha dokumentet për markat tregtare dhe 

dizajnin industrial. 

• Aktivitetet në lidhje me afrimin e shërbimeve të informacionit, opinionet, 

certifikatave dhe derivatet  

Aktivitetet në lidhje me të kërkuar bazat e të dhënave me kërkesë të personave 

juridikë dhe fizikë vendas, përfaqësues të organeve të pronës dhe qeverisjes 

industriale do të mbahet aktualisht nga numri i kërkesave. Do të përgatisë një 

tutorial të shkurtër mbi përdorimin TM View – mjeti per kerkim ne EUIPO, e 

cila është në dispozicion në faqen e internetit të ESHPI. 

Në të njëjtën kohë do të lëshohet dhe të konfirmuar konkluzionet nga regjistrat. 

• Perfaqesuesit për pronësinë industriale - aktivitetet e tanishme 

Departamenti i Markave Tregtare do të kryhet në vazhdimësi e aktiviteteve që 

lidhen me përgatitjen dhe shqyrtimin e agjentëve të pronësisë industriale, 

regjistrimi dhe fshirjes agjentëve dhe ndryshime të tjera në regjistër. 

• Termat e Referencës në fushën e aktiviteteve promovuese të ESHPI 



 

 

Departamenti i Markave Tregtare do të jetë i përfshirë në aktivitete promovuese 

e Institutit, në veçanti në fushën e markave tregtare, dizenjove industriale dhe 

treguesve gjeografikë. 

Në kuadër të aktiviteteve promovuese gjatë vitit 2017 është duke u organizuar 

dy seminare (punëtori) në bashkëpunim me EUIPO. 

• Aktivitete Nderkombëtare 

Punonjësit e Departamentit për të monitoruar dhe të marrin pjesë në organet 

punuese të Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale në fushën e markave 

tregtare, dizenjove industriale dhe treguesve gjeografikë. Është planifikuar për 

të ndjekur punën e këtyre komisioneve dhe grupeve punuese: Komiteti i 

Përhershëm mbi të Drejtën e markave, Komiteti i Ekspertëve dhe Grupit Punues 

të Bashkimit Nicës, Grupit Punues të Bashkimit Madridit, Komiteti i Ekspertëve 

të Grupit Punues Locarno Bashkimit të Bashkimit Hagës dhe grupi i punës i 

Bashkimit Lisbonës. 

Departamenti do të monitorojë punën e EUIPO në përputhje me planin vjetor, si 

pjesë e një marrëveshjeje bashkëpunimi dypalëshe. 

• Klasifikimi Ndërkombëtar i mallrave dhe shërbimeve 

për Regjistrimin e Markave (Klasifikimi i Nicës) 

Nga 01.01.2017, në fuqi do të hyjë në edicionin e 11-të të klasifikimit të Nicës 

vendosur nga Marrëveshja e Nicës për klasifikim ndërkombëtar të mallrave dhe 

shërbimeve në regjistrimin e markave tregtare. Në janar 2017 edicioni i ri i 

Klasifikimit do të përkthehen dhe do të jetë në dispozicion për përdorim në 

lidhje TM Class në faqen e internetit të ESHPI. 

• Mbrojtja Ndërkombëtare e markave tregtare, dizenjeve industriale dhe 

treguesve gjeografikë 

- Aktual do të kryejë procedurën për regjistrimin ndërkombëtar të markave 

tregtare, sipas Marrëveshjes së Madridit dhe Protokollit të Marrëveshjes së 

Madridit. 

Numri i regjistrimeve ndërkombëtare territorin e Maqedonisë është rreth 5000 

në vit, duke përfshirë extensions ekzekutuar territoriale. rritur ngarkesa imponon 

nevojën për staf një komunikim elektronik midis ESHPI dhe SOIS në fushën e 

regjistrimeve ndërkombëtare dhe integrimin e modul Madrid Sistemi ne 

sistemin e IPAS në ESHPI. 

- Aktual do të përpunojë kërkesat e paraqitura sipas Aktit të Gjenevës të 

Marrëveshjes së Hagës për regjistrimin ndërkombëtar të dizajnit industrial. 

- Mbrojtja ndërkombëtare e emërtimeve të origjinës së produktit dhe treguesve 

gjeografikë do të kryhet në përputhje me Traktatin e Lisbonës. 

 



 

 

II.6 Aktivitetet dhe detyrat e Departamentit te Auditimit të Brendshëm 

Realizimi i auditimeve të planifikuara të zonave dhe proceseve që janë 

thelbësore për punën e përditshme të zyrës. 

Pjesëmarrja në aktivitetet përgatitore të organizuara nga Ministria e Financave - 

". Rishikimi i efikasitetit dhe efektivitetit të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit" Njësia Qendrore Harmonizuese për 

Marrja e nevojave të ndryshme të informacionit dhe qëndrimet e institucioneve 

të ndryshme shtetërore për funksionimin e Departamentit të Auditimit të 

Brendshëm. 

Monitorimi i rregullimit ligjor që rregullon funksionimin e departamentit dhe të 

gjithë legjislacionit në fusha të ndryshme dhe proceseve që janë objekt i 

kontrollit nga departamenti. 
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