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Скопје 



 
 
Почитувани дами и господа, 

Ми причинува чест и задоволство да се обратам по повод 20 

годишнината од основањето Државен завод за индустриска 

сопственост и 20 години од донесувањето Закон за индустриска 

сопственост во суверена и независна Република Македонија. Особено 

голема чест и задоволство ми причинува што на овој свечен ден за 

Република Македонија, тука во Скопје, заедно со нас дојдоа да го 

одбележат високи претставници од институциите во кои Република 

Македонија е земја членка како и директори и високи претставници од 

Заводите од нашето соседство. 

 

Дозволете ми да го поздрвам г-динот Стив Том, Советник во кабинетот 

на г-динот Франсис Гари, генерален директор на Светската 

организација за интелектуална сопственост, г-динот Вим Ван Дер Еијк, 

заменик претседател на г-динот Беноа Батистели, претседател на 

Европоскиот завод за патенти, вас ценети гости од Албанија, Босна и 

Херцеговина, Бугарија, Косово, Србија, Романија и Репувлика 

Хрватска. 

Дозволете ми исто така да му го честитам овој мал но значаен јубилеј и 

на директорот на Заводот, г-динот Сафет Емрули и на неговите 

соработници и на сите вработени во Државниот Завод за индустриска 

сопственост. 

 

Почитувани дами и господа, 

Ја користам оваа пригода да ве информирам за активностите на 

Валадата на Република Македонија со кои им се дава посебно значење 

на  иновациите и интелектуалната сопственост како клучен елемент за 

зголемување на конкурентноста на домашната економијата како и за 

улогата на Државниот завод за индустриска сопственост за реализација 

на истите.  

Активностите на планот на поддршка на иновациите, најчесто се 

однесуваат на создавање на правна рамка за поттикнување и поддршка 

на иновативниот капацитет на стопанството и на економијата, пред се, 

но и на изнаоѓање на механизми за  финансиска поддршка за 

реализација на иновативните и развојните проекти и тоа преку 

создавање можности за кофинансирање, субвенционирање и 

кредитирање на иновативниот сектор во државата. 



Во поново време високо образовните институции во Република 

Македонија, како и во останатиот дел од Светот се препознаваат како 

клучен иновативен сектор во државата. На нив се гледа како на јадро 

од кое треба да генерира нови иновативни производи и технологии 

засновани на резултатите од научно-истражувачките дејности кои се 

одвиваат на универзитетите. 

За таа цел донесени се поголем број на стратешки документи како што 

се Програмата за поттикнување на инвестиции, Програмата за 

конкурентност, Индустриската политика и Стратегијата за иновации 

која е во склад со стратегијата за иновации на Европската Унија, 

позната како Хоризонт 2020.  

Како најголемо достигнување на Република Македонија на овој план 

сакам да го издвојам донесувањето на Законот за иновативната денојст, 

донесен во месец мај оваа година. Со овој закон се предвидува 

основање на Иновациски фонд со кој државата ќе може веќе на 

почетокот на 2014 година да обезбеди финансиска помош за пласман 

на резултатите од апликативните истражувања на универзитетите и 

научно-истражувачките институции на домашниот и на странските 

пазари.  

Заводот активно учествува во работата на сите овие стратешки 

Владини активности за кои сметам дека се од исклучителна важност и 

дека ќе им помогнат на носителите и сопствениците на инвентивните 

решенија да ги реализираат своите идеи во конкретни иновативни 

производи, технологии и услуги, а со тоа да придонесат кон отворање 

нови пазари и работни места. Впрочем еден од приоритетите на 

Хоризонтот 2020 на Европската Унија е и намалување на 

невработеноста и зголемување на конкурентноста на европската 

економија и нејзиниот капацитет да се справи со подемот на светските 

растечки економии.  

Очекувам дека новата Стратегија за индустриска сопственост ќе 

предвиди активности на Заводот во насока на  поддршка на 

иновативниот капацитет на универзитетите во државата. 

Ценети претставници од Светската организација за интелектуална 

сопственост и од Европскиот завод за патенти,  со надеж гледам и на 

ваша поддршка на Заводот за реализација на овие Владини приоритети. 

Ништо помало значење не и придавам на билатералната соработка со 

вас почитувани представници од Заводите од нашето соседство. Сепак 

сметам дека регионалната, ако сакате и суб-регионалната соработка е 

клучен фактор за успешно справување со овие предизвици. Оваа 



конференција нека биде почеток на заедничката соработка на нашиот 

регион на овој план. 

 

Дозволете ми на крајот на моето обраќање да ви посакам пријатен 

престој во Република Македонија и успешна конференција со надеж 

дека активностите на планот на афирмација на иновативниот 

потенцијал на универзитетите и нивното менаџирање ќе се 

интензивираат и дека под покровителство на Светската Организација за 

интелектуална сопственост и на Европскиот завод за патенти, Заводот 

и националните заводи од регионот ќе работат заедно кон 

достигнување на целите на Хоризонтот 2020.  

 

Ви благодарам на вниманието! 

 
 


