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Скопје 
  



Почитуван 
 г-дине Анче Трифунов –државен секретар во Министерството за 
економија; 
  
Почитувани представници на Светската организација за 
интелектуална сопственост, г-дине Стив Том – Советник во 
кабинетот на генералниот  директор на WIPO, и координатор на 
нашите активности со WIPO, г-ѓице Силвија Трпковска; 
   
Почитувани представници на Европскиот завод за патенти, 
почитуван г-дине Вим Ван Дер Ејк – заменик претедател на EPO, и 
вашите соработници Ѓеорг Артелсмаир и координаторот на нашата 
соработка Мина Николова-Крес 
 
Почитувани колеги директори на заводите од регионот и ваши 
соработници:  
г-дине Сафет Сула, Бранка Тотиќ,  Лидија Вигњевиќ, Љиљана 
Кутеровац, Иоан Мускулу, Зорка Милева,  и Флутра Хоџа  
НАШИ ЦЕНЕТИ ГОСТИ И СОРАБОТНИЦИ: 
Ви посакувам добредојде во Македонија и ви благодарам на 
укажаната чест. Вашето ценето присуство го зголемува значењето 
на овој наш мал но значаен јубилеј. 
  
Дами и господа,  
Да се опстојува на сцената на интелектуалната сопственост 
подразбира партнерство во секоја смисла на зборот. Денешниот 
собир е пример за тоа. Им благодарам на WIPO и на ЕПО што го 
поддржаа Заводот во одбележувањето на нашиот јубилеј, 
помогнаа да бидете гости на Заводот, да се чувствуваме пријатно и 
да споделиме искуства на една од многуте актуелни теми за кои се 
дебатира на меѓународен план. 
 



Нема да се осврнувам на историскиот развој на индустриската 
сопственост во Република Македонија ниту на растот на Заводот и 
неговата позиција и функција во органите на државната управа. 
Ова од причина што поголемиот број од овде присутните го одеа 
истиот пат, а останатите не следеа, помагаа и соработуваа со нас. 
 
Она кон кое сакам да се осврнам е иднината на Република 
Македонија во системот на централизирано управување со правата 
од индустриската сопственост и нивната наднационална димензија. 
 
Извесно е дека овој јубилеј го славиме во рамките на семејството 
на WIPO и на EPO. Но силно ја чувствуваме потребата да се 
интегрираме во заедницата на OHIM. Остануваме ускратени во 
можноста да партиципираме во еден толку важен ситем за 
хармонизација на правото на трговската марка и дизајнот на 
пазарот на Заедницата.  
 
Сведоци сме дека патентот на Заедницата е реалност во која 
улогата на нашата држава е неизвесна. Свесен сум дека меѓу 
присутните високи представници се наоѓаат мои колеги чиви 
држави се соочуваат со истата непознаница. 
 
Иако со нив би сакал да ги споделам нивните визии за тоа како да 
се оди понатаму, а да се следат тековите одблизу, сепак сакав да ги 
избегнам овие би рекол политички теми. 
 
Размислувајќи за избор на тема за денешната конференција 
недвосмислено се одлучив да ја избереме темата на која можеме 
да работиме и соработуваме за да постигнеме подобри резултати.   
 
Создавање пазари од резултатите од научните истражувања беше 
тема во месец мај оваа година кога во Минхен, ЕПО одржа 
дводневна конференција на која присуствуваа повеќе од 300 



учесници од околу 40 држави. На оваа конференција на која 
учество земавме и ние со представници од униерзитетите од 
нашата држава-  представници од ЕПО, ОЕЦД и Техничкиот 
Универзитет од Минхен како и големи светски имиња и фирми, 
споделија со присутните визија за тоа како универзитетите да земат 
динамична улога во рамките на иновацискиот систем на секоја 
држава.  
 
Заклуцоци од конференцијата има повеќе. Јас ќе се навратам само 
на оној кој укажува дека за пазарен трансфер на технологии од 
универзитетите нема солуција која би им одговарала на сите. 
Токму затоа сакав оваа конференција да прерасне во состанок на 
кој регионот ќе укаже на пртоблемите со кои се соочува и за 
начините на кој се справува со истите. 
 
Да се даде претприемачки дух на универзитетите не е лесна 
задача, но пред се е потребна силна политичка воља. Но таа самата 
по себе не е доволна. Академската јавност мора да се запознае со 
придобивките и да биде убедена дека едукативната функција нема 
да биде загрозена од духот на претприемништвото. За успех е 
потребен баланс на двете функции на високообразовните 
институции. Заводот е спремен  да работи на афирмација на овие 
вредности кај универзитетската јавност.  
Уште повеќе Заводот е спремен да поднесе иницијатива и да ја 
подржи секоја иницијатива на вашите држави и национални 
заводи со која би се се постигнале овие цели. 
Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатен престој во 
Република Македонија.  


