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Почитувани гости, дами и господа,  

Големо задоволство ми е денес да Ви се обратам во Скопје на овој важен јубилеј во име на 

генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост, Франсис Гари. За 

жал, Генералниот Директор не е во можност да биде со нас утринава и затоа би сакал да ги 

пренесам неговите зборови за добредојде.  

„Дами и господо,  

Голема привилегија и чест ми е да Ви ги упатам овие зборови по повод прославата на 20 

годишнината од воспоставувањето на Државниот завод за индустриска сопственост. Ова е 

навистина голем повод и сите мои колеги од Светската организација за интелектуална сопственост 

и, навистина, сите од меѓународната заедница за интелектуална сопственост ги испраќаат нивните 

најтопли честитики за ова достигнување. Дозволете ми особено да го поздравам државниот 

секретар, Г-инот Анче Трифунов, Директорот на Државниот завод, Г-динот Сафет Емрули, и да им 

честитам за ова големо достигнување.  

Имавме голема среќа одлично да соработуваме од 1993 година. Во 1993 година, Македонија, по 

излезот од поранешната југословенска република, се приклучи кон Светската организација за 

интелектуална сопственост и истовремено се придружи кон повеќето мултилатерални договори за 

интелектуална сопственост што ги администрира СОИС. Оттогаш, во последните 20 години, ние 

уживаме многу близок однос и сме особено благодарни за големото внимание и конструктивниот 

ангажман на вашата земја во СОИС како и во меѓународната агенда за интелектуална сопственост. 

Нашите активности во соработката го вкличуваат, меѓу другото, развојот на Национална стратегија 

за интелектуална сопственост. Имаме тековна соработка во однос на нашиот систем, таканаречен 

IPAS, што служи за модернизација и автоматизација на Заводот, имаме соработка во однос на 

развојот на наставен план за универзитетите.  

Како што реков, многу ја цениме вклученоста на Вашата земја во нашата Организација.  



Им посакувам сите оние кои се присутни во Скопје по повод овој многу важен настан голем успех 

за прославата и многу пријатна прослава и уште еднаш ви благодарам за вашата поддршка на 

Светската организација за интелектуална сопственост.“  

Повторувајќи ги зборовите на генералниот директор, јас би сакал да ви оддадам почит за успесите 

во изминатите 20 години и за многу конструктивната соработка што е развиена меѓу СОИС и 

Државниот завод. Таа соработка опфаќа широк спектар на градење на капацитетите - од креирање 

на политиките, развој на човечките ресурси, подигнување на свеста и креирање и управување со 

средствата од интелектуална сопственост за зајакнувањето на партнерството на меѓународно и 

регионално ниво.  

За многу кусо време е постигнато толку многу и тоа е заслуга на сите вас. Навистина, гледано низ 

призмата на Глобалниот индекс за иновации 2013 – објавен од СОИС, училиштето за бизнис 

INSEAD и Универзитетот Корнел, меѓу другите – Македонија е рангирана на импресивно 51 место 

во светот, од 62 според минатогодишниот преглед.  

Врз основа на тие достигнувања, СОИП очекува да продолжи со блиската соработка и да му 

помага на Државниот завод во остварувањето на многу заеднички проекти – од надградбата на 

IPAS системот до понатамошен напредок во областа на Националната стратегија за интелектуална 

сопственост и важната фаза на нејзина имплементација.  

Всушност, убедени сме дека зацврстувањето на системот за интелектуална сопственост е од 

голема важност за наградување на креативоста, стумулирање на иновациите и придонесот кон 

економскиот, социјалниот и културниот развој на вашата земја. Ние сме подготвени да го 

поддржиме Државниот завод во тој голем потфат.  

На крајот, би сакал да му се заблагодарам на Државниот секретар Трифунов и на Директорот 

Емрули за нивното гостопримство и, повторно, да ги пренесам најдобрите желби на Генералниот 

Директор на Светската организација за интелектуална сопственост до сите вас.  

Ви посакуваме голем успех и во наредните 20 години и годините што следат по нив.  

Ви благодарам. 


