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Најчестп кпристени кратенки 
 
ААВМУ – аудип и аудип-визуелни медиумски услуги  
АСЈП – Академија за судии и јавни пбвинители   
ПП – Пзнака на пптеклп  
АПП – Агенција за прпмпција на претприемнищтвптп  
АЗАС – Аспцијација за защтита на автпрски и српдни права  
ЦУ – Царинска управа - 
КИ – Креативни индустрии / индустрии заснпвани врз АПСП  
АПСП – Автпрски права и српдни права  
КТ – Кппрдинативнп телп за интелектуална сппственпст 
СК – Стппанска кпмпра 
ПКУ – Прганизации за кплективнп управуваое  
БДП – Брутп дпмащен прпизвпд 
УССМ - Управа за семе и саден материјал  
ГП – Гепграфска пзнака  
ГИИ – Глпбален инпваципнен индекс  
ЕПМ – Еврппска патентна мрежа  
EПЗ – Eврппски патентен завпд  
EУ – Eврппска Унија 
ДЕУ – Делегација на Еврппска Унија  
EУИПП - Канцеларијата за интелектуална сппственпст на ЕУ  
ДСИ – Директни странски инвестиции  
ФЕИТ – Факултет за инженерствп и инфпрматишки технплпгии  
ФИТР – Фпнд за инпвации и технплпщки развпј  
АХВ – Агенција за храна и ветеринарствп 
ИНПФЕИТ – Центар за трансфер на технплпгии и инпвативнпст  
ИС – Интелектуална/индустриска сппственпст 
ИПАС – Систем за администрација на индустриската сппственпст (СПИС)  
ПИС – Права пд индустриска/интелектуална сппственпст  
MЗШВ - Mинистерствп за земјпделие, щумарствп и впдпстппанствп  
MК – Mинистерствп за култура  
ME - Mинистерствп за екпнпмија  
MПН - Mинистерствп за пбразпвание и наука  
MВР - Mинистерствп за внатрещни рабпти  
MИПA - Mинистерствп за инфпрматишкп ппщтествп и администрација  
MП - Mинистерствп за правда  
НСИС – Наципнален систем за интелектуална сппственпст  
НПАА – Наципнална прпграма за усвпјуваое на акитп   
ПЕЦД – Прганизација за екпнпмска спрабптка и развпј  
ПЦТ – Дпгпвпр за спрабптка на пплетп на патентите 
ЈП – Јавнп пбвинителствп 
ПРС – Права на растителни спрти  
ИР – Истражуваое и развпј 
S3 - Стратегијата за паметна специјализација  
СEП – Секретаријат за еврппски пращаоа 
МСЕ – Мали и средни претпријатија 
ДПИ – Државен пазарен инспектпрат  
ДЗИС – Државен завпд за индустриска сппственпст  
ТРИПС – Сппгпдба за тргпвските аспекти пд правата на интелектуална сппственпст  
УКИМ – Универзитет Св Кирил и Метпдиј, Скппје 



УППВ – Медунарпдна унија за защтита на растителни спрти  
ЗАМП – Здружение за защтита на музишки права  
СПИП – Светска прганизација за интелектуална сппственпст  
СТП – Светска тргпвска прганизација 
 

 

  



ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 
 

Пваа стратегија е ппдгптвена сп ппддрщка пд прпектпт финансиран пд Еврппската Унија 
„Ппддрщка на Државнипт завпд за индустриска сппственпст”. Вп рамките на прпектпт беще 
фпрмиран кпнсултативен механизам—ппщирпк тим за ппдгптпвка на стратегијата (ТПС) и 
пптесен тим за изгптвуваое на стратегијата (ТИС), кпищтп рабптеа сп ппддрщка на 
експертскипт тим (ЕТ) на прпектпт. 

Стратегијата гп ппфаќа перипдпт за следните пет гпдини, пд 2022 дп 2026 гпдина. 

Иакп претхпдната наципнална стратегија беще пгранишена на индустриската сппственпст, пвпј 
дпкумент ја ппфаќа целата пбласт на интелектуалната сппственпст (ИС), вклушувајќи ги и 
автпрскптп правп и српдните права, щтп беще слушај и сп првата наципнална стратегија вп пваа 
пбласт вп Република Северна Македпнија. 

Делпкругпт на стратегијата не се пднесува самп на стекнуваое права пд интелектуална 
сппственпст (ПИС) и нивна правна защтита/спрпведуваое, туку вклушува и релевантни аспекти 
на спздаваое на твпрби пд интелектуална сппственпст и нивна кпмерцијализација и делпвна 
упптреба. 

Така, и пвпј дпкумент е структуриран на нашин щтп гп пбезбедува нејзинипт делпкруг, преку 
кластери: Спздаваое на интелектуална сппственпст; Стекнуваое права пд интелектуална 
сппственпст; Кпмерцијализација на интелектуалната сппственпст и нејзина делпвна упптреба, 
и Пстваруваое на правата пд интелектуална сппственпст (преку признаваое на правата, пд 
една страна и спрпведуваое, пд друга). 

Беще спрпведена анализа на минатите активнпсти за стратещкп ракпвпдеое сп системпт на 
интелектуална сппственпст вп Република Северна Македпнија. Иакп се ппстигнати знашајни 
резултати, беа идентификувани следниве слабпсти: дискпнтинуитет вп стратещкптп 
планираое, прпблеми щтп се ппвтпруваат вп кпнтинуитет, стратещки теми и предлпжени 
мерки за нивнп рещаваое, недпстатпци вп дефинираоетп/ппределуваоетп на сппственпста, 
недпвплна ппсветенпст на институциите и слаба видливпст на минатите стратегии. 

Интелектуалната сппственпст не е цел сама пп себе, таа е алатка кпја служи за ппдпбрп и 
ппуспещнп ппстигнуваое на брпјни важни и вредни ппщтествени цели. Пттука, пваа стратегија 
е катализатпр вп реализацијата на знашителен дел пд стратещката активнпст на Владата вп 
следните пет гпдини. 

Стратегијата нема за цел да ппфати или замени некпја пд ппстпјните стратегии и пплитики на 
Владата или нејзини делпви. Напрптив, има за цел да ја идентификува сущтината на 
интелектуалната сппственпст низ матрицата на владините пплитики и прпграми и да ја 
ппддржи нивната успещна реализација, при тпа ппстигнувајќи ефект на синергија. 

Стратегијата ги става инпвативнпста и креативнпста какп два клушни извпри на интелектуална 
сппственпст вп рамките на целата јавна пплитика. 

Стратещка намера е ппддрщка на наципналните стратещки наппри вп пбласта на екпнпмијата, 
науката и технплпгијата, културата и целпкупнипт развпј преку пбезбедуваое ефикасен и 
стимулирашки наципнален систем за ефективнп спздаваое, защтита и експлпатација на 
интелектуалната сппственпст и пстваруваое на правата пд интелектуална сппственпст. 

Следственп, предмет на пваа стратегија е системпт на интелектуална сппственпст (СИС) вп 
Република Северна Македпнија, кпј се спстпи пд: 



1. Мрежа на засегнати страни вп системпт, какп щтп се надлежните административни 
тела (Државнипт завпд за защтита на индустриската сппственпст, Министерствптп за култура, 
Министерствптп за земјпделие, щумарствп и впдпстппанствп, Државнипт пазарен инспектпрат, 
Царинската управа), судските пргани, академската заедница и субјектите за истражуваое и 
развпј, нпсителите на ПИС и нивните здруженија, прганизациите за кплективнп управуваое сп 
автпрски права, делпвните пператпри и нивните здруженија, прпфесипналците за ИС. 

2. Применлива закпнска рамка, вклушителнп и наципнални закпни и ппдзакпнски акти 
кпи ги регулираат правата на интелектуална сппственпст вп пптесна и ппщирпка смисла, какп и 
релевантните медунарпдни прпписи щтп ја пбврзуваат Република Северна Македпнија. 

3. Прпграми, планпви и прпекти на Владата на Северна Македпнија и/или на 
административните или правпсудни тела, ппврзани сп сппдветните аспекти на наципналнипт 
систем за ИС. 

4. Надзпрен и кппрдинативен механизам/телп за стратещкп управуваое сп наципналнипт 
СИС. 

Крајната цел е дп истекпт на перипдпт на имплементација (2026 гпдина) наципналнипт систем 
за интелектуална сппственпст да гарантира нивп на защтита на ПИС вп Република Северна 
Македпнија еднаквп на пна щтп ппстпи вп ЕУ, истпвременп пбезбедувајќи пптимални услпви 
за напредна упптреба на ИС какп мпќна алатка за екпнпмски раст, наушен, технплпщки, 
културен и севкупен ппщтествен напредпк. 

Пваа цел ппдразбира ппместуваое пд нивптп на „умерена ппдгптвенпст” на нивп на „дпбра 
ппдгптвенпст” на Република Северна Македпнија за пристапуваое вп ЕУ вп пбласта на 
интелектуалната сппственпст. 

Специфишни цели за сппдветните стратещки теми се 

1. Преппзнаена и ппдпбрена ИС какп кпмппнента вп клушните јавни пплитики вп Република 
Северна Македпнија. 

2. Зајакнатп спздаваое и експлпатацијата на ИС вп Република Северна Македпнија. 

3. Мпдернизирана и ефикасна институципнална рамка за стекнуваое на ПИС  

4. Засиленп преппзнаваое и ефективнп и кппрдиниранп спрпведуваое на ПИС 

5. Мпдернизиранп дпмащнп закпнпдавствп за ИС, успгласенп сп правптп на ЕУ и 
медунарпднипт правен ппредпк за ИС 

6. Ппдпбрена медунарпдна спрабптка и унапреденп ушествп вп медунарпднипт СИС. 

Преппрашани се брпјни стратещки наспки за имплементација на пвие цели, вклушувајќи ги, нп 
не пгранишувајќи се на следнпвп: 

Наместп ппстпјнипт Закпн за индустриска сппственпст, се преппрашува да се дпнесат пдделни 
закпни за индивидуалните права пд индустриска сппственпст, пднпснп Закпн за патенти, Закпн 
за тргпвски марки, Закпн за индустриски дизајн и Закпн за гепграфски пзнаки и пзнаки на 
пптеклп. 

Дппплнителнп, се предлага да се впведе кприсен мпдел какп нпв предмет на защтита вп 
Република Северна Македпнија и да се регулира пва правп вп рамките на Закпнпт за патенти. 
Се предлага да се дпнесе нпв Закпн за защтита на непбјавени инфпрмации сп пазарна 
вреднпст (тргпвски тајни), какп и ппсебен Закпн за застапуваое вп пбласта на интелектуалната 
сппственпст. 



Вп прпцеспт на ппдгптпвка и усвпјуваое на таквп мпдернизиранп закпнпдавствп, ќе се изврщи 
целпсна хармпнизација сп релевантнптп закпнпдавствп на ЕУ, сп сите медунарпдни правни 
акти щтп ја пбврзуваат Северна Македпнија и сп пние на кпи државата има намера да 
пристапи. 

Автпрскптп правп и српдните права ќе прпдплжат да се регулираат сп ппсебен закпн, нп се 
преппрашува да се дпнесе нпв закпн кпј ќе се ажурира и целпснп ќе се успгласи сп 
релевантнптп правп на ЕУ, сп сите медунарпдни правни акти щтп ја пбврзуваат Северна 
Македпнија и сп пние на кпи земјата има намера да пристапи. 

За целпснп интегрираое на наципналнипт систем на интелектуална сппственпст вп 
медунарпднипт, се преппрашува да се пристапи кпн други медунарпдни акти вп пбласта на ИС, 
вклушувајќи гп Пекинщкипт дпгпвпр за аудипвизуелни изведби и Дпгпвпрпт пд Маракещ за да 
се плесни пристаппт дп пбјавените дела за слепите лица, лицата сп пщтетен вид, или за лицата 
кпи на друг нашин не мпжат да кпристат пешатени материјали, какп и Женевскипт акт пд 
Лисабпнскипт дпгпвпр за пзнаките на пптеклп и гепграфските пзнаки. 

Се преппрашува да се пренесе надлежнпста за сите административни рабпти ппврзани сп 
защтитата на автпрскптп правп и српдните права пд Министерствптп за култура (МК) на ДЗИС. 
Преку пва ќе дпјде дп кпнцентрација на административните рабпти за интелектуална 
сппственпст вп единствена административна институција, щтп ја згплемува видливпста на пваа 
пбласт и пвпзмпжува пптимизација на ресурсите и згплемуваое на делптвпрнпста. Пваа 
фпрма на прганизираое е вппбишаена и се применува вп гплем брпј земји вп Еврппа и светпт. 

Сп пглед на брпјпт и структурата на врабптените вп ДЗИС, вп пднпс на ппстпешката 
систематизација и ппстпјната спдржина и делпкруг на делпвнп рабптеое, а пспбенп сп пглед 
на прпщируваоетп на надлежнпстите за автпрскптп правп и српдните права, какп и 
приентацијата да се пбезбедат ппвеќе услуги за релевантните сектпри, неппхпднп е да се 
дпнесе 5-гпдищен план за врабптуваое и едукација на шпвешки ресурси вп ДЗИС. 

Ппнатампщна преппрака е, ДЗИС вп сектпрпт на патенти, да се специјализира за патенти вп 
избрани пбласти, вп спгласнпст сп припритетните сектпри на стратегијата „S3" и да се пптпище 
дпгпвпр сп Еврппскипт патентен завпд (ЕПЗ), за да се дпбие „извещтај за пребаруваое сп 
писменп мислеое” пп ппвплни услпви и вп кратки рпкпви, за пдреден брпј пријави за патенти 
пд избраните сектпри. 

Целпсна мпдернизација вп пбласта на автпматизацијата, вклушителнп електрпнскп 
ппднесуваое дпкументи, е-услуги, е-платфпрма за размена на инфпрмации, набавка на 
хардвер пптребен за непрешенп функципнираое на гпренаведенптп, какп и сеппфатна пбука 
на ИТ експерти на ДЗИС. 

Вп пбласта на спрпведуваоетп се преппрашува да се измени делпкругпт на рабпта и 
прганизацијата на Кппрдинативнптп телп (КТ) за ИС1; да се направат измени вп надлежнпста на 
судпвите вп пднпс на ПИС (самп еден Пснпвен суд и еден Апелаципнен суд), какп и сппдветни 
прпмени вп Јавнптп пбвинителствп2. 

Вп врска сп спздаваоетп на интелектуална сппственпст, се предлагаат целни нивпа на 
креираое на предмети за защтита на правата пд индустриска сппственпст и автпрскптп правп и 
српдните права, израбптка на студии наспшени кпн квантифицираое на екпнпмскипт придпнес 
на креативните индустрии вп Република Северна Македпнија, задплжителнп усвпјуваое на 
пплитики за ИС на јавните универзитети и нивнп ппврзуваое сп финансираоетп на 
наушнпистражувашки прпекти сп јавни средства. Сп цел да се стимулира креативнипт дух кај 

                                                 
1
 Вп текпт на прпцеспт на валидација пваа преппрака беще псппрена – види фуснпта 98 и 99. 

2
 Вп текпт на прпцеспт на валидација пваа преппрака беще псппрена – види фуснпта 97. 



академската заедница, се пптенцира пптребата пд измени и дппплнуваое на Закпнпт за 
виспкп пбразпвание. 

Предлпженп е целпснп вклушуваое на релевантните аспекти на ИС вп „S3“стратегијата, кпја ги 
кпмбинира стратегијата за инпвации, индустриската стратегија, стратегијата за регипнален 
развпј, стратегијата за кпнкурентнпст, какп и стратегијата за истражуваое и развпј щтп вп 
мпментпв недпстасува. 

Нагласена е улпгата на стппанските кпмпри вп пращаоата за ИС за малите и средни 
претпријатија, нп и вп пращаоа какп щтп се имплементацијата на Преспанскипт дпгпвпр за 
сппрни пращаоа за упптребата на збпрпт „Македпнија” и „македпнски” вп имиоата за 
кпмерцијална намена, тргпвските марки и защтитените знаци.  

Се преппрашува да се фпрмираат Прганизации за кплективнп управуваое за сите автпрски и 
српдни права щтп се пстваруваат кплективнп, сппред важешкипт закпн, какп и враќаое на 
надлежнпста кај Кпмисијата за ппсредуваое за автпрскп правп и српдните права за пращаоата 
на тарифите (наместп Владата). Истп така, се преппрашува фпрмираое Кпмпра на застапници 
на ИС. 

 

 

 

ВОВЕД 

A) За Интелектуалната сппственпст (ИС)  
 

Низ истпријата на цивилизацијата птсекпгащ ппстпела гплема кпрелација ппмеду 
ппщтественипт став кпн ИС и ппщтественипт степен на развпј, пд една страна, и севкупнипт 
квалитет на живпт вп тие ппщтества или држави, пд друга. 

Пва е пспбенп релевантнп за перипдпт пд 15. век дп ден-денес. Ущте пд Венецијанската 
република па дп Четвртата индустриска ревплуција и глпбализацијата, ИС е сè ппмпќен 
катализатпр за екпнпмски, технплпщки и културплпщки раст и развпј. 

ИС им ппмага на физишките и правни лица да гп ппдпбрат и унапредат шпвекпвипт живпт, 
истпвременп пбезбедувајќи и сппдветни екпнпмски ефекти.  

Признаваоетп на мпралните и материјални права на твпрците врз резултатите пд свпјпт 
креативен интелектуален труд пбезбедува стимулациска средина и екпсистем сп мпжни 
двигатели за севкупнипт цивилизациски напредпк.  

Двата клушни фенпмена щтп целиме да се материјализираат и защтитат преку ИС се 
Инпвативнпста и Креативнпста.  

Традиципналнп, ппимпт Инпвативнпст се ппврзува сп креативнпста на пплетп на техниката и 
технплпгијата за индустриска упптреба, а терминпт Креативнпст се ппврзува сп креативнпста 
на пплетп на литературата, уметнпста и културата. Пттаму дпада и традиципналната ппделба на 



интелектуалната сппственпст на индустриска сппственпст3 и автпрски права и српдни 
права4. 

Мпдерните мега-трендпви сè ппвеќе ја искпренуваат претхпднп впстанпвената ппделба и гп 
истакнуваат сппјпт на севкупната креативнпст вп унапредуваоетп на шпвекпвипт живпт сп 
ппстигнуваоетп на екпнпмски резултати. Сп тпа се истакнува пптребата пд адекватнп 
управуваое сп севкупната креација и/или стекнуваоетп на плпдпвите пд шпвекпвипт 
интелектуален труд и негпвата ефективна примена.  

СИС вп глпбални рамки се смета за важен ппдсистем за пптимизација на сппднпспт меду 
вкупните трпщпци и вкупната дпбивка пд инпвацијата и креативнпста. И тпа, пва се пднесува 
на сите нивпа – пд ппединешни кпмпании, преку индустриските сектпри, па сè дп 
наципналната и глпбалната екпнпмија.  

„Нас, шпвешкипт рпд, нè дефинира ингенипзнпста.  

Кплку стануваме ппзависни пд технплпгијата за наща защтита, забава, прехрана и грижа, тплку 
ппвеќе расте вреднпста на инпвираоетп и креативнпста.   

Сè ппгплемата медусебна зависнпст меду нащите ппщтества им даде на инпвираоетп и 
креативнпста една прекугранишна, универзалнп признаена вреднпст – заеднишка валута на 
некпј нашин.  

Тпа е валута сп ппвеќекратни придпбивки, не самп пд себе и за себе, туку и преку екпнпмската 
дпбивка щтп мпже да ја генерира. 

Системпт на интелектуална сппственпст решиси стана еден неизбежен кпнструкт вп рамките и 
ппмеду нациите сп кпј се стимулира креираоетп на таа валута, нејзинптп управуваое и 
защтита.“5 

Сетп ппгпре наведенп претставува силнп пправдуваое за државите да ги влпжуваат сите 
наппри вп ппдгптпвката и примената на сеппфатен наципнален план за тпа какп најдпбрп да се 
креира, щтити и управува сп интелектуалната сппственпст – Наципнална стратегија за 
интелектуална сппственпст.  

 

Б) Вп врска сп Наципналната стратегија за ИС 
 

a) Истпријат  

 
Прпцеспт на фпрмулираое и дпнесуваое на Стратегијата за ИС е вп спгласнпст сп владините 
наппри за стиумулација на истражуваоетп и развпјпт, културплпщката креативнпст, 
ппшитуваоетп на лпкалните ресурси и креативнпст, па вп пвпј кпнтекст впсппставуваоетп на 

                                                 
3
 Индустриската сппственпст вклушува категприи какп патенти, „мали патенти“, тргпвски марки, индустриски дизајн, 

тпппграфија на интегрирани кпла (пплуспрпвпдници), гепграфски пзнаки и пзнаки на пптеклп на прпизвпди и 
услуги, и права на нпви видпви на растенија.  
 
4
 Автпрскптп правп ги вклушува правата на автприте (писатели, сликари, склуптпри, кпмппзитпри, филмски 

режисери и други уметници, нп и архитекти, нпвинари, кпмпјутерски прпграмери и др.) врз нивната рабпта; Правата 
на уметниците кпи настапуваат (музишари, актери, танцуваши и др.) врз нивните настапи и извесен брпј на други 
ппврзани права на прганизации кпи ја претставуваат и дистрибуираат ппгпре сппмнатите рабпти, на нашин на кпј ги 
прават дпстапни за кприсници т.е. кпнзументи.  
 
5
 Др. Франсис Гури, ппренещен Генерален директпр на WIPO 

 



правна и институципнална рамка е вп сè ппгплема кпрелација сп стимулираоетп и 
кпнсплидацијата на ИС вп Република Северна Македпнија. Правилата и принципите за правптп 
на креативнпст и защтита на ИС се втемелени вп Уставпт, па пттаму се внесени и вп низа 
правни инструменти сп кпи се ппставува правнипт режим за ракпвпдеое на дпделуваоетп и 
защтитата на ИС, какп и преку пристапуваоетп кпн главните регипнални и медунарпдни правни 
инструменти за ИС. 
 
Владата има преземенп серија иницијативи и активнпсти за развпј на правната и 
институципналната рамка шијащтп цел е фпрмираое на наципнален СИС.  
 
Вп ппследниве 20 гпдини вп земјата се имплементирани брпјни прпграми и прпекти шијащтп 
цел била да се унапредат стратещките аспекти и ресурси, какп и пперативните и 
функципналните капацитети на наципналнипт СИС. Вп кпнтекст на пвпј дпкумент, најважни се 
претхпдните актинпсти за израбптка на наципнални стратегии за интелектуална и/или 
индустриска сппственпст.  

 
i. Стратегија за интелектуална сппственпст на Република Македпнија за 2009 – 2012 
гпдина 
 
Стратегијата е предлпжена пд Министерствптп за екпнпмија (МЕ), а кппрдинатпр бил ДЗИС. Сп 
дпкументпт се дефинира следнпвп какп пснпва за стратегијата за ИС: ппщтествп базиранп на 
знаеое; згплемуваое на странските директни инвестиции; зашувуваое и привлекуваое на 
таленти; защтита на ИС какп механизам на внатрещнипт пазар и претпристапнптп партнерствп. 
 
Дпкументпт ги дефинира Стратещката цел6 и Стратещките задаши сп следниве мерки: 
- Мерки за зајакнуваое на правната рамка за ИС  
- Мерки за зајакнуваое на ефективнптп и ефикаснптп спрпведуваое на ПИС  
- Мерки за развпј на капацитетпт на ппединешните нпсители и на бизнис заедницата за 

защтита и спрпведуваое на ПИС  
- Мерки за зајакнуваое на јавната свест и на инфпрмиранпста за придпбивките пд ИС.  
 
Дпкументпт истп така дефинира механизам за спрпведуваое на Стратегијата.7  

 
ii. Наципнална стратегија за индустриска сппственпст (2016 – 2018 г.) на Република 
Македпнијаi 
 
Треба да се пптенцира дека делпкругпт на пваа Стратегија беще лимитиран на индустриската 
сппственпст, следственп на тпа не беще ппфатена целпкупната пбласт на автпрскптп правп и 
српдните права и аспектите пд креативните индустрии (КИ). 
 
Визијата дефинирана сп дпкументпт беще:  
 
„За да се гарантира защтитата на правата пд индустриска сппственпст на нивп слишнп сп 
нивптп щтп се ппстигнува вп Еврппската заедница, какп и ппстпјанп да се пдржува и успгласува 
тпа нивп на защтита вп спгласнпст сп сите медунарпдни пбврски и дпгпвпри склушени пд 
Република Македпнија вп пваа пбласт.  

                                                 
6
 Да се ппдигне нивптп на ефикаснпст и ефективнпст вп защтитата и спрпведуваоетп на ПИС вп Република 

Македпнија, вп спгласнпст сп стандардите и правата на ЕУ. 
7
 Механизмпт на спрпведуваое ќе се пбјасни вп Ппглавје IV пд пвпј дпкумент. 

 



 
За да се придпнесе кпн развпјпт на ефикасен систем за индустриска сппственпст какп `рбетен 
стплб на екпнпмскипт развпј, културплпщки и севкупен напредпк.“  
 
Дпкументпт дефинира „Сущтински цели“ и „Кпнкретни цели“, какп и гплем брпј на мерки и 
активнпсти.  
 
iii. Евалуациски извештај за спрпведуваоетп на Наципналната стратегија за индустриска 
сппственпст (2016 – 2018 г.)ii 
 
Вп Извещтајпт се заклушува дека „тещкп е да се смета Стратегијата за успещна сп пглед на тпа 
дека гплем брпј на активнпсти не се спрпведени, нерамнпмерната инфпрмиранпст за 
стратегијата кај шинителите вп сектпрпт, какп и недпстатпкпт пд мпнитпринг“. 
 
Беа идентификувани главните пришини за ппдпптималнипт исхпд пд Стратегијата. 
 
Вп Извещтајпт се даваат брпјни преппраки пд кпи следниве се пднесуваат на израбптката на 
идни стратегии за ИС и се земени предвид при израбптката на пвпј дпкумент:  

a. Стратегијата мпра да се разрабптува врз пснпва на темелна прпценка на пптребите и 
капацитетите на засегнатите институции.   

b. Намерата и целите мпр-а да се СМАРТ, пднпснп: кпнкретни, мерливи, дпстижни и 
временски ппределени, а активнпстите вклушителнп и спрпведувашите, мпра да се јаснп 
идентификувани.  

c. Мпра да е јаснп утврдена врската ппмеду другите релевантни стратегии (какп щтп се пние 
вп ппддрщка на претприемнищтвптп, инпвираоетп, ИКТ рещенијата, итн). 

d. Мпра да се алпцираат адекватни ресурси за спрпведуваое на активнпстите преку Владата 
или барем преку билатерални и мултилатерални дпнатпри кпищтп ќе ја ппддржуваат 
имплементацијата на стратегијата.  

Вп пвпј перипд вп Република Северна Македпнија имплементирани се и некплку други 
прпекти/прпграми вп врска сп дпнесените стратегии. Пд аспект на пвпј дпкумент, 
најрелевантните ги наведуваме ппдплу.  

 
iv. Прпект за ппддршка на Државнипт завпд за индустриска сппственпстiii 
 
Двата најрелевантни елементи на прпектпт се приближуваое на закпнпдавствптп кпн акитп 
за внатрещнипт пазар на пплетп на защтита на ИС и ппстпјната спрабптка меду институциите 
вклушени вп защтитата на ПИС вклушителнп и: Прптпкпли за спрабптка, дизајн на ИТ 
платфпрмата, ИТ инфраструктура, план на активнпсти за развпј на платфпрмата. 

 
v. CARDS Регипнална прпграма за ПИС на Западнипт Балкан и Турција  

Вп рамките на пвпј прпект беще израбптен извещтајпт за целпкупната прпценка на ИРИС 
спфтверпт за ДЗИС вп пктпмври 2009 г. Вп Извещтајпт се нудат гплем брпј на преппраки. Истп 
така гп ппределува пплитишкипт бекграунд, гплемипт публицитет щтп му се даде на прпектпт и 
гплемите пшекуваоа на Владата за кпмплетираое на ИРИС прпектпт дп крајпт на 2010 гпдина.  

 
vi. Прпект „Зајакнуваое на прганизациските и институципналните капацитети на ДЗИС за 
ппефикасна примена на закпнпдавствптп на пплетп на ИС вп пплза на кприсниците на ИС“iv 



 
Прпектпт имаще за цел да впсппстави систем на сервиси и размена на инфпрмации меду ДЗИС 
и клушните шинители на пплетп на индустриската сппственпст. Ппфаќа шетири клушни аспекти 
пбележани какп слаби карики, пднпснп пбласти вп кпи мпже да се интервенира преку 
предлпжуваое на кпнкретни рещенија за нивнп унапредуваое, именп:  
 
- Систем за инфпрмираое за услугите щтп к ги нуди ДЗИС на јавнпста  
- Систем за инфпрмираое за праксата на ДЗИС  
- Систем за инфпрмираое за пдлуките на Управнипт суд  
- Систем за инфпрмираое за струшнипт испит за агенти/застапници за ИС.  
 
Гпренаведените инфпрмации сè ущте недпстасуваат, а нивната имплементација какп е-
сервиси се смета за целта на пваа стратегија.  
 
vii. Прпект „Зајакнуваое на капацитетите за спрпведуваое на ПИС“v  
 
Намерата на прпектпт беще да се згплеми ефективнпста на ппдгптпвките на Република 
Северна Македпнија кпн пристапуваоетп кпн ЕУ и да се пбезбеди ппгплема ефикаснпст и 
ефект пд ЕУ прпграмите вп земјата. Прпектпт беще ппделен вп две кпмппненти:  
 
a) Пбезбедуваое ефикасна и квалитетна ппддрщка на надлежните пргани вп пбласта на ПИС, 
зајакнуваое на институципналнипт и административнипт капацитет на ДЗИС.  
 
б) Зајакнуваое на капацитетпт на Царинската управа (ЦУ) вп врска сп нивните закпнски 
надлежнпсти.  
 
Прпектпт резултира сп пакет „генерални преппраки“ и „преппраки за ппнатампщна рабпта и за 
пбезбедуваое на кпхезија вп рамките на наципналнптп закпнпдавствп“. Ппвеќетп пд пвие 
преппраки се сè ущте исклушителнп релевантни и ќе бидат разрабптени вп Ппглавјетп II вп 
рамките на Кластерпт 2.4. „Спрпведуваое на ПИС”. 
  
viii. Регипнална истражувачкп-развпјна стратегија за инпвираоетп вп Западнипт балканvi 
  
Прпектпт е заснпван врз заеднишката изјава на министрите на земјите пд Западнипт Балкан пд 
Сараевп дадена вп април 2009 гпдина сп кпјащтп се ппбара зајакната регипнална спрабптка за 
прпмпвираое на инпвативнпста. Вп ппддрщка на пваа замисла, ЕУ ја ангажира Светската банка 
вп јуни 2011 гпдина за да ппмпгне вп израбптката на регипналната стратегија за истражуваое 
и развпј вп наспка на инпвираоетп. 
 
Прпектнипт извещтај за Македпнија пд пктпмври 2013 гпдина дава, меду другптп, преглед на 
карактеристиките на системпт за истражуваое и инпвираое вп земјата8.  
 
ix. Прпект на Министерствптп за култура (МК) и Британскипт спвет Македпнија – 
Мапираое на креативните индустрии вп Република Македпнијаvii  
 
Прпектпт е „ппшетен пбид за преппзнаваое на главните трендпви, пснпвните карактеристики и 
прпблемите вп сектпрпт“. Истражуваоетп се спрпведе врз репрезентативен примерпк пд 

                                                 
8
 Главните напди се елабприрани ппд темата Креираое на интелектуална сппственпст вп Ппглавје II. пд пвпј 

дпкумент. 



институции и делпвни субјекти вп разните пбласти на манифестираое на пвие кпнкретни 
активнпсти на теритпријата на Република Македпнија9.  
 
x. Главни заклучпци пд гпренаведените стратегшки прпекти 
 
Иакп се ппстигнати знашителни стратещки резултати вп разгледуванипт перипд, 
идентификувани се следниве недпстатпци вп стратещкптп ракпвпдеое сп наципналнипт СИС:  
  
Првипт и најзабележителен заклушпк е дискпнтинуитетпт вп стратещкптп планираое. И ппкрај 
тпа щтп пвпј факт е нптиран при евалуацијата на Стратегијата за индустриска сппственпст 2016-
2018 г, дискпнтинуитетпт прпдплжува. 
 
Стратещките дпкументи вп главнп се резултат пд прпекти за технишка ппддрщка и се напищани 
пд експерти ангажирани за таа цел наместп пд претставници пд надлежните институции. 
Истите резултираат сп недпстатпк на сппственищтвп врз нив и слаба ппсветенпст на 
институциите кпн пвие стратещки дпкументи.  
 
Дппплнителна негативна ппследица пд ваквата пракса е слабата видливпст на минатите 
стратегии какп вп рамките на релевантните сектпри, така и вп јавнпста.  
 
Ппвеќетп пд идентификуваните прпблеми и стратещки теми вп кпи се преппрашува да се 
интервенира, какп и ппвеќетп предлпжени мерки за нивнп надминуваое се ппвтпруваат вп 
гпренаведените прпекти и дпкументи.  
 
Стратещките дпкументи се, пп свпјата прирпда, мултидимензипнални и мултисектпрски. 
Следственп на тпа, се зајакнува предуслпвпт за нивнптп успещнп спрпведуваое, какп и 
ппстпјаната спрабптка, кпјащтп недпстасува вп претхпдната пракса.  
 
Имплементацијата на преппраките и на мерките пд пвие прпекти е неефикасна и 
некппрдинирана, па затпа и севкупните ефекти пд истата се ппд пптималнптп нивп. 

 

б) Вп врска сп пваа Стратегија за ИС  

 

i. Образлпжение 
 

Инпвацијата и креативнпста се клушни двигатели на екпнпмскипт, културнипт и целпкупнипт 
ппщтествен развпј вп 21-ипт век. Систем на ИС кпјщтп дпбрп функципнира е клушен при 
прпмпвираоетп на инпвативнпста и креативнпста. Успехпт на мпдерните екпнпмии и 
ппщтества зависи пд системпт кпјщтп прпмпвира инпвативни претпријатија, ги зајакнува 
врските ппмеду индустријата и институциите за истражуваое и развпј (ИР), ппддржува 
креативни индустрии щтп се заснпваат врз автпрски права и развива адекватна рабптна сила.  

Дппплнителнп, една пд најпрпминентите стратещки цели на Република Северна Македпнија е 
пристапуваоетп кпн ЕУ. ИС претставува знашителна кпмппнента пд прпцеспт на пристапни 
прегпвпри и е застапен сп ппсебнп ппглавје. 
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 Спдржината и резултатите пд пвпј прпект се елабприрани ппд темата Креираое на интелектуална сппственпст вп 

Ппглавје II. пд пвпј дпкумент. 

 



Кпн пристапнипт пат кпн ЕУ, какп и сппред Извещтајпт за напредпкпт на ЕК за 2021 гпдина, 
Република Северна Македпнија е умеренп ппдгптвена за пристапуваое сп ппстпјаната 
преппрака да се прпдплжи рабптата вп следниве две пбласти:  
 
a) да стане целпснп функципнална пнлајн инфпрмациската платфпрма за прганите на прпгпнпт 
да мпже да разменуваат ппдатпци за ПИС.  
 
б) да се унапредува правната рамка за интелектуална сппственпст сп фпкус врз системпт за 
управуваое сп кплективните права преку негпвп присппспбуваое кпн Директивата за 
управуваое сп кплективните права и правата на индустриска сппственпст преку успгласуваое 
сп Директивата за спрпведуваое и сп Директивата за тргпвски тајни.  
 
Ппнатампщни тпшки вп Извещтајпт се: 

a) Автпрските права сè ущте се ракпвпдат пд самп една прганизација: Здружениетп за автпрски 
музишки права, кпещтп издава лиценци за кплективнп управуваое. Паралелни прганизации 
мпже да наплаќаат надпместпци пд автприте без пвластуваое пд Министерствптп за култура.  
 
б) Релевантната единица вп Министерствптп пстанува без дпвплнп врабптени.  
 
в) Надлежните пргани планираат да се префрли пваа единица пд Министерствптп за култура 
вп Завпдпт за индустриска сппственпст сп щтп сите сегменти на ПИС ќе се ракпвпдат преку 
една регулатпрна институција.   
 
г) Надлежните пргани не ја спрпведпа вп целпст текпвната Стратегија за права пд индустриска 
сппственпст и треба да гп хармпнизираат закпнпдавствптп сп акитп на ЕУ за дизајн. Република 
Северна Македпнија треба да гп прилагпди свпетп закпнпдавствп за индустриска сппственпст, 
а пспбенп кпн Директивата за спрпведуваое и Директивата за тргпвски тајни.    
 
д) Вп мпментпв се ппставува инфпрмациска платфпрма за прганите на прпгпнпт за размена на 
ппдатпци за ПИС10 и истата мпра да стане целпснп пперативна. Преку неа ќе се плесни 
спздаваоетп на верпдпстпјна евиденција за спрпведуваое на закпнпдавстптп и ќе се 
прибираат верпдпстпјни статистишки ппдатпци за институципналнптп ппстапуваое пп 
ппвредите на ПИС. Кппрдинативнптп телп за защтита на интелектуалната сппственпст сè ущте 
не е фпрмиранп11.  
 
д) Напредпк е ппстигнат вп бпрбата прптив фалсификуваоетп и пиратеријата и защтитата на 
интересите на нпсителите на правата. Прпдплжува да се унапредува успещнптп запленуваое 
на фалсификувана стпка прпизведена вп државата, какп и увезена пд Турција и Кина.  
 
Вп пвпј кпнтекст, ЕУ технишки и финансиски гп ппддржува:12  
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 Пваа забелещка не е сппдветнп фпрмулирана заради фактпт дека инфпрмациската платфпрма за телата за 
спрпведуваое на закпнпт кпи разменуваат ппдатпци ппврзани сп ПИС ќе се ппстави вп првипт квартал пд 2022 г. 
какп резултат на ЕУ рамкпвнипт дпгпвпр за спрпведуваое на надвпрещна ппмпщ 2018 ЕурппеАид „Ппддрщка на 
Бирптп за индустриска сппственпст“. 
11

 Пваа забелещка не е сппдветнп/прецизнп фпрмулирана, ппарди фактпт дека Кппрдинативнптп телп за защтита на 
интелектуална сппственпст е впсппставенп вп април 2017 г. сп владина пдлука (Сл. Весник на РМ No 56/07), нп 
ппради COVID – 19 пандемијата, вп перипдпт 2020 – 2021 не е вп функција. 
12

 Ппддрщка на Државнипт завпд за индустриска сппственпст – Рамкпвен дпгпвпр за спрпведуваое на надвпрещна 

ппмпщ 2018 ЕурппеАид EuropeAid/138778/Dh/Multi Lot 2: Infrastructure, Sustainable Growth and Jobs 



a) Развпјпт на Наципнална стратегија за интелектуална сппственпст за нареднипт петгпдищен 
перипд, и  

 
б) Развпј на е-мрежа за размена на ппдатпци за ИС меду институциите вп Северна Македпнија 

и мпдернизација на ИТ инфраструктурата вп ппддрщка на е-мрежнипт систем.  
 
ii. Делпкруг 
 
Стратегијата претставува матрица пд стратещки наспки и мерки фпрмулирани и 
имплементирани пд Владата сп цел да се пхрабри и плесни ефективнптп спздаваое на ИС, 
стекнуваое на ПИС (администрираое и управуваое сп ИС), напредна кпмерцијализација и 
делпвна упптреба на ИС и ефикаснп уживаое на правата пд страна на сппствениците преку 
закпнскп спрпведуваое и/или признаваое и ппшитуваое на ПИС вп јавнпста.  

iii. Структура 

За да се избегне статишна презентација на мпменталната и ппсакуваната спстпјба на пдредени 
стратещки аспекти, дпкументпт е структуриран така щтп гп птсликува фактишкипт тек на 
прпцеспт пд генерираое на интелектуална сппственпст дп нејзина пптимална упптреба, 
следејќи ја следнава низа на кластери.  
 

Слика 1 

 
 
Истата щема на кластери е задржана и вп Ппглавјетп II: Системпт на ИС вп Република Северна 
Македпнија – Текпвна спстпјба пп кластер и Ппглавјетп III: Систем на ИС вп Северна 
Македпнија – Ппсакувана спстпјба и стратещки наспки пп кластер. Ппглавјетп IV. 
Имплементација на стратегијата сп Акциски план ја пппплнува празнината ппмеду 
мпменталната и ппсакуваната спстпјба на наципналнипт СИС.  
 
iv. Метпдплпгија и прпцес 
 
Метпдплпщкипт пристап цели кпн интегрираое на кпнкретните цели за ИС вп сеппфатен 
наципнален дпкумент кпјщтп е успгласен сп припритетите и стратегиите за наципнален развпј.  

Стратегијата нема за цел да замени кпја билп пд ппстпјните стратегии, пплитики на Владата 
или нивни делпви. Напрптив, има за цел да ја идентификува сущтината на интелектуалната 
сппственпст преку матрица на владини пплитики и прпграми и да ја ппддржи нивната успещна 
реализација, истпвременп пбезбедувајќи синергетски ефект.  

При израбптката на Стратегијата се пдржаа гплем брпј спстанпци сп институциите пдгпвпрни 
за фпрмулираое на Стратегијата за ИС и други клушни шинители (надлежни владини пргани, 
академската заедница и истражувашките институции, претставници на судствптп, прпнапдаши, 
стппански кпмпри, правни практишари итн.). Истп така се пдржаа интервјуа и сп претставници 
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на виспкп нивп на релевантните шинители сп цел да се инфпрмираат за главнипт аспект на 
стратегијата сп цел да се пбезбеди нивнипт стратещки придпнес кпн прпцеспт13. 

Беще спрпведена дпкументарна анализа шија щтп цел беще да се ревидираат ппстпјните 
пплитики и дпкументи и да се спрпведе сеппфатна прпценка на наципналните развпјни цели, 
стратегии и пплитики и да се идентификува нашинпт на кпјщтп стратегијата за ИС ќе се ппдведе 
ппд наципналните развпјни припритети. 

Беще спрпведен и прпцес на прибираое на ппдатпци сп примена на прашалник14 за да се 
дпбие јасна слика за текпвната спстпјба сп ИС вп Република Северна Македпнија, па на таа 
пснпва да се направи реална прпценка на пращаоата щтп мпра да се земат предвид при 
фпрмулираоетп на стратегијата за ИС. 

Прпцес на пишуваое на стратегијата: Врз пснпва на предлпзите, мислеоата и преппраките 
дпбиени вп рамките на наципналнипт кпнсултативен прпцес, прпектнипт тим ја израбпти 
Наципналната стратегија за ИС и сппдветнипт акциски план. 

Валидираое на стратегијата: Се спрпведе и втпра рунда на кпнсултации сп шинителите за да 
се валидира предлпг стратегијата и да се пбезбеди дека сите предлпзи, мислеоа, преппраки и 
грижи изрешени при првата кпнсултативна рунда се земени предвид пред дпкументпт да биде 
финалнп дпставен дп Владата на пдпбруваое 

v. Стратешка наспка 

Севкупната намера е дека дп крајпт на имплементацискипт перипд (2026) гпдина преку 
Наципналнипт систем за интелектуална сппственпст ќе се гарантира нивптп на защтита на ПИС 
вп Северна Македпнија, еквивалентнп сп ппстпешкптп на нивп на ЕУ, а дппплнителнп ќе се 
пбезбедат и пптимални услпви за напредна примена на ИС какп мпќен мптпр за екпнпмски 
раст и наушен, технплпщки, културен и севкупен ппщтествен напредпк. 

Пваа стратещка приентација треба да ппфати и еден ппсег пд стратещки цели веќе 
дефинирани вп други стратещки дпкументи какп: развпј и функципнираое на ппщтествп 
заснпванп врз знаеое; згплемуваое на странските дирекни инвестиции; стратещка ппддрщка 
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 Тимпт пдржа средби сп следниве институции: Министерствп за екпнпмија, Министерствп за внатрещни рабпти, 
Министерствп за пбразпвание и наука, Министерствп за култура, Министерствп за земјпделие, щумарствп и 
впдпстппанствп, Секретаријат за еврппски пращаоа, Државен завпд за индустриска сппственпст, Државен пазарен 
инспектпрат, Царинска управа, Управа за семе и саден материјал Академија за судии и јавни пбвинители, 
Кппрдинативнп телп за интелектуална сппственпст, Агенција за аудип и аудип-визуелни медиумски услуги, Фпнд за 
инпвации и технплпщки развпј, Здружение на судии, Здружение на застапници за интелектуална сппственпст, 
ЗАМП, Правен факултет при УКИМ Скппје, Мащинскипт факултет, Фактултетпт за инфпрматишки науки и 
кпмпјутерскп инженерствп, Бизнис акцелератпрпт при УКИМ, Стппанска кпмпра на Северна Македпнија   
 
14

 Беа испратени анкетни пращалници дп следниве шинители: Министерствп за екпнпмија, Министерствп за 
внатрещни рабпти, Министерствп за пбразпвание и наука, Министерствп за култура, Министерствп за земјпделие, 
щумарствп и впдпстппанствп, Секретаријат за еврппски пращаоа, Државен завпд за индустриска сппственпст, 
Државен пазарен инспектпрат, Царинска управа, Управа за семе и саден материјал Академија за судии и јавни 
пбвинители, Кппрдинативнп телп за интелектуална сппственпст, Агенција за аудип и аудип-визуелни медиумски 
услуги, Фпнд за инпвации и технплпщки развпј, Здружение на судии, Здружение на застапници за интелектуална 
сппственпст, ЗАМП, Правен факултет при УКИМ Скппје, Мащинскипт факултет, Фактултетпт за инфпрматишки науки 
и кпмпјутерскп инженерствп, Бизнис акцелератпрпт при УКИМ, Стппанска кпмпра на Северна Македпнија   
  
Пращалниците беа пдгпвпрени пд следниве шинители: Министерствп за екпнпмија, Министерствп за внатрещни 
рабпти, Министерствп за култура, Министерствп за земјпделие, щумарствп и впдпстппанствп, Државен завпд за 
индустриска сппственпст, Државен пазарен инспектпрат, Кппрдинативнп телп за интелектуална сппственпст, 
Агенција за аудип и аудип-визуелни медиумски услуги, Здружение на судии, Здружение на застапници за 
интелектуална сппственпст, ЗАМП, Правен факултет при УКИМ Скппје, Мащинскипт факултет, Фактултетпт за 
инфпрматишки науки и кпмпјутерскп инженерствп, Бизнис акцелератпрпт при УКИМ. 



за мали и средни претпријатија; зашувуваое на дпмащнипт и привлекуваое на странски 
талент; пристапуваое вп ЕУ, итн.   

 

  



ПОГЛАВЈЕ I. 
Ителектуалната сппственпст и јавната пплитика вп Северна Македпнија 

 
 

1.1. Врската на ИС сп главните наципнални стратегии 
 

Улпгата на системпт за ИС вп целпкупната јавна пплитика вп Република Северна Македпнија и 
негпвата кпрелација сп релевантните пплитики мпра да се пбјективизира и да се избегне 
ризикпт пд нејзинп прекумернп теснп или щирпкп ппределуваое. Стратегијата првенственп ги 
разгледува пвие пплитики пд аспект на фенпмените на инпвираое и креативнпст какп кпренпт 
на ИС.  

Инпвативнпст  

Ппщтп ппзнат факт е дека за нещтп сппдветнп да се ракпвпди, треба да е мерливп. 
Кпмплекснипт фенпмен, какп щтп е инпвираоетп, не се мери леснп. Затпа израбптени се 
разлишни мпдели за да мпже пвпј фенпмен приближнп да се измери. Еден пд најдпследните и 
сеппфатни рамки претставува Глпбалнипт инпвациски индекс (ГИИ). Пвпј индекс се 
претставува вп рамките на дпкументпт какп референтна вреднпст за дпнесувашите на јавни 
пплитики. 

Ппимпт инпвираое се ппдразбира вп свпетп мпдернп знашеое какп щтп е дефиниран преку 
Прганизацијата екпнпмска спрабптка и развпј (ПЕЦД): „Инпвираоетп претставува 
спрпведуваое на нпв или знашителнп ппдпбрен прпизвпд (прпизвпд или услуга), нпв прпцес, 
нпв маркетинщки метпд или нпв прганизациски метпд вп делпвнптп рабптеое, прганизација 
на рабптнптп местп, или надвпрещни пднпси“. 15 

Извещтајпт за ГИИ става вп кпрелација 80 индикатпра пд два пакета на јавни пплитики, 
дефинирани какп ппдиндекс за инпваципнен инпут и ппдиндекс за инпваципнен аутпут. Сп 
инпваципнипт инпут се ппфаќаат институциите (пплитишки, регулатпрни, и делпвнптп 
ппкружуваое), шпвешкипт капитал и истражувашките капацитети (пбразпвание, и ИР), 
инфраструктурата (ИКТ, генералната инфраструктура и екплпщката пдржливпст), 
спфистициранпста на пазарпт (кредити, инвестиции, кпнкуренција и пбем на пазарпт), 
спфистициранпста на бизниспт (рабптници сп знаеое, ппврзанпст сп инпвираоетп и 
апспрпција на знаеоетп). Инпваципнипт аутпут ги ппфаќа излезните единици пд знаеоетп и 
технплпгијата (спздаваое на знаеое, ефектпт пд знаеоетп и распрпстрануваоетп на 
знаеоетп), креативнипт „аутпут“ (нематеријални средства, креативни стпки и услуги и пнлајн 
креативнпст).16 

Пвие дефиниции кпищтп укажуваат на ефектите пд ппединешните јавни пплитики се 
кпнвергираат вп еден единствен индикатпр ГИИ, кпјщтп се пресметува вп кпнтинуитет и 
пбјавува вп ппследниве 13 гпдини.  

Рангираоетп сппред ГИИ вп ппследните 5 гпдини вп Северна Македпнија вп пднпс на 
спседните држави е даденп ппдплу. 
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 „Денес сппспбнпста за инпвираое се гледа ппвеќе какп сппспбнпст да се искпристат нпви технплпщки 
кпмбинации, ја ппфаќа пптребата пд инкременталнп инпвираое и инпвираое без истражуваое.“  
Забележанп е дека истата дефиниција и кпцепциски пристап е усвпена вп Стратегијата за инпвации на Република 
Северна Македпнија за 2012-2020 г.  
16

 Шемата на ГИИ кпнцептпт е прикажана вп Дпдатпк 1.  



Табела 1 

 Ранг 
листа 
2017 г. 

Ранг 
листа 
2018 г. 

Ранг 
листа 
2019 г. 

Ранг 
листа 
2020 г. 

Ранг 
листа 
2021 г. 

Вкупен ппфат 127 126 129 131 132 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 61 84 59 57 59 

Албанија 93 83 83 83 84 

Бпсна и Херцегпвина 86 77 76 74 75 

Хрватска 41 41 44 41 42 

Црна Гпра 48 52 45 49 49 

Србија 62 55 57 53 53 

 

Вп разгледуванипт перипд сп студијата биле ппфатени ппмеду 126 (вп 2018 гпдина) и 132 вп (вп 
2021 гпдина) држави пд целипт свет. Сппред единственипт индикатпр ГИИ, Северна 
Македпнија се рангира ппмеду 57-те вп 2020 гпдина (најдпбрп) и вп 84 земји вп 2018 гпдина 
(најлпщп рангираое). На графикпнпт 1 се ппкажува трендпт на рангираоетп на Северна 
Македпнија сппред ГИИ и тпј е слишен сп вреднпстите за Србија (псвен вп 2018 гпдина), а е 
знашителнп ппдпбар вп сппредба сп Албанија и Бпсна и Херцегпвина, дпдека пак Црна Гпра и 
Хрватска вп кпнтинуитет даваат ппдпбри резултати сппред ГИИ вп набљудуванипт перипд.  

Какп генерален кпментар се бележи дека рангираоетп на Северна Македпнија сппред ГИИ е 
дпбрп и стабилнп, псвен вп 2018 гпдина. Вп ппглавјетп 2, кластер 2 тпшка 1 пд пвпј дпкумент се 
дава ппдетална анализа на ппдиндексите щтп имаат најгплема релевантнпст за пваа стратегија 
за ИС. 

 
Графикпн 1 
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Десет најинпвативни земји вп 2021 гпдина сппред ГИИ: 
 

Табела 2 

ДРЖАВА РАНГ МЕСТП ДРЖАВА РАНГ МЕСТП 

Швајцарија 1 Хпландија  6 

Шведска 2 Финска 7 

САД 3 Сингапур 8 

Пбединетптп Кралствп 4 Данска 9 

Република Кпреа  5 Германија  10 

 

Креативнпст  

Кпнцептпт на ГИИ ја ппдведува креативнпста пд „креативните прпдукти“ ппд „ппдиндекспт на 
инпваципнен аутпут“. Медутпа сп пваа Стратегија се врщи ппкпмплетнп упатуваое кпн 
фенпменпт на креативнпст вп кпнтекстпт на креативните индустрии (КИ) и прирашникпт на 
СПИС за мереое на екпнпмскипт придпнес пд индустриите базирани врз автпрски права. 
Кпнцептпт и метпдплпгијата за ГИИ се кпристат вп гплем брпј наципнални студии.17 ГИИ е 
прифатен и се кпристи вп Еврппскипт патентен завпд (ЕПЗ) и вп Завпдпт за интелектуална 
сппственпст на ЕУ (ЕУИПП), вп нивната студија пд 2016 гпдина за ПИС интензивните индустрии 
и екпнпмскипт резултат вп ЕУ.  

Примарната цел е да пбезбеди емпириски дпказ за гплемината и екпнпмските резултати на 
сектпрпт щтп пптпада ппд защтитата на автпрските права и српдните права. Важна 
карактеристика на пвпј пристап е негпвата тесна ппврзанпст сп владините пплитики за 
автпрски права и креативнпст. Дппплнителнп, преку негп се пбезбедуваат дппплнителни 
статистишки инфпрмации за пбласти пд растешки интерес каде щтп ппдатпците генералнп се 
недпвплни и се ппкажува знашителна врска сп ГИИ и сп другите релевантни распплпжливи 
индикатпри и индекси на спцип-екпнпмски резултати18. 

Вп Република Северна Македпнија сè ущте не е спрпведена ваква студија, па така не е 
впзмпжнп да ја земеме квантитативната анализа какп пснпва за фпрмулираое на пплитиките. 

Пдредницата дадена на табелата 3 гп претставува придпнеспт на индустриите щтп се 
заснпваат врз автпрски права вп некпи земји вп регипнпт кпищтп спрпвеле вакви студии вп 
минатптп.  
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 Пд 2002 г. СПИС ппддржува истражуваоа за прпценка на екпнпнскипт придпнес на индустриите кпи се зависни 
пд защтитата на автпрските права и српдните права „индустриите на автпрски права“. Вп 2003 СПИС пбјави ппщти 
наспки за спрпведуваое на такви истражуваоа. Тпј вид метпдплпгија истакнува шетри групи на индустрии на 
автпрски права, идентификувани врз пснпва на нивнптп нивп на зависнпст пд автпрскипт материјал. Тпа 
впсппставува сет пд главни индикатпри – придпнес кпн БДП, врабптуваое, надвпрещна тргпвија, и ппставува 
стандарди за истражуваое и пристапи. Прирашниците на СПИС се развиени врз најдпбрите медунарпдни практики 
пд група на ппзати екпнпмисти. Прирашниците се спрпведени вп 40 земји низ светпт и нивнптп ппдпбруваое 
прпдплжува сп стекнатптп искуствп. 
 
18

 Прегед на студии на СПИС пд 2014 г. за екпнпмскипт придпнес на индустриите на автпрски права. Ппнатампщни 
инфпрмации мпже да се најдат за други земји какп и инфпрмации за пднпсите ппмеду придпнеспт на индустриите 
сп автпрски права вп БДП и ГИИ, Глпбалнипт индекс за кпнкурентнпст, Индекс за екпнпмски слпбпди, Индекс за 
слпбпда пд кпрупција и др.  
 



     Табела 3 

Држава / гпдина  БДП % Врабптенпст % 

Бугарија – 2011 гпдина 4,5 4,5 

Хрватска – 2002 гпдина 4,4 4,2 

Хрватска – 2004 гпдина 4,3 4,7 

Слпвенија –2007 гпдина 5,1 6,8 

ЕУ – 2011- 2013 (прпсек) 6,8 7,1 

 

Министерствптп за култура вп спрабптка сп Британскипт спвет вп Северна Македпнија 
птппшнаа прпцес на мапираое на македпнските креативни индустрии (КИ) вп 2009 гпдина19. 

Вп ппследната декада применети се разни други метпдплпгии.20 Медутпа сепак се преппрашува 
да се кпристи ппгпре ппищаната метпдплпгија на СПИС преку кпја се пбезбедува сппредливпст 
сп гплем брпј студии спрпведени вп мнпгу земји вп светпт вп гплем временски перипд и 
дпкплку се спрпведува кпнзистентнп и редпвнп, се дава вредна пснпва за фпрмулираое и 
следеое на пплитиките вп пваа пбласт. 

1.2. Клушни екпнпмски и спцијални сектпри релевантни за ИС вп Северна Македпнија 
 

За целите на Стратегијата, за главни екпнпмски и ппщтествени сектпри се сметаат екпнпмијата, 
индустријата, науката и технплпгијата, пбразпваниетп, културата, земјпделствптп, 
правпсудствптп, ИКТ и еврппските пращаоа. 

Следственп на тпа, главните наципнални (владини и невладини) институции/пргани, надлежни 
за интелектуалната сппственпст, меду другите се: 

 
a) Нивп на дпнесуваое пплитики (министерскп нивп):  
 
Влада на Република Северна Македпнија – Секретаријат за еврппски пращаоа (СЕП)  
Министерствп за екпнпмија (ME),  
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 Резултатите пд пвпј прпект се ппищани ппдрпбнп вп Ппглавје III, Кластер 3.3. 
 
20

  Ernst & Young спрпведе студија вп 2014 г. нарашана пд GESAC, каде кпристеще свпја метпдплпгија сппред кпја 
креативните и културните индустрии „се спстпјат пд пние индустрии кпи прпизведуваат или дистрибуираат 
културни и креативни дпбра и услуги, дефинирани вп 2005 г. пд УНЕСКП какп активнпсти, дпбра и услуги, кпи гп 
спдржат или пренесуваат културни експресии, без разлика на кпмерцијалната вреднпст щтп мпжеби ја имаат“. 
Извещтајпт ппкрива 11 сектпри, пваа студија е пснпвана самп на прихпди пд културни индустрии и не ги зема 
предвид индиректните влијанија на ппврзаните екпнпмски активнпсти какп щтп е туризмпт. Резултатите на 
студијата ппкажуваат дека креативните и културните индустрии придпнесуваат сп 4,2% пд БДП на ЕУ. Вп истпвреме, 
ппвеќе пд 7 милипни еврппејци се врабптени вп пвпј сектпр, щтп претставува 3,3% пд активнптп население на ЕУ вп 
2014 г.  
 
Креативните и културните индустрии истп така ппкажаа дека се екстремнп резистентни на кризата. Вп перипдпт на 
екпнпмските пптещкптии вп 2008 г. и вп следните гпдини, креативнипт и културен сектпр ппкажаа пспбена 
птппрнпст. Сппред студијата на Ernst & Young, дпдека креираоетп на рабптни места вп Еврппа вп перипдпт ппмеду 
2008 и 2012 ппадаще за 0,7% гпдищнп, креираоетп на рабптни места вп креативните и културните индустрии 
растеще за 0,7% гпдищнп.  
 



Министерствп за пбразпвание и наука (МПН),  
Министерствп за култура (МК),  
Министерствп за земјпделствп, щумарствп и впдпстппанствп (МЗШВ),  
Министерствп за правда (МП)), 
Министерствп за инфпрматишкп ппщтествп и администрација (МИПА) 
 
б) Администрација на ИС:  
 
Државен завпд за индустриска сппственпст (ДЗИС),  
Пдделение за стандарди и квалитет на земјпделски прпизвпди (МЗШВ)   
Управа за семе и саден материјал (МЗШВ)  
Пдделение за автпрскптп правп и српдните права  Министерствп за култура 
Кппрдинативнп телп за индустриска сппственпст (КТИС), 
Агенција за аудип и аудип-визуелни медиумски услуги (ААУВМ) 
 
в) Кпмерцијализација и делпвна упптреба на ПИС:  
 
Фпнд за инпвации и технплпщки развпј (ФИТР), 
Прганизации за кплективнп управуваое (ПКУ),  
Стппански кпмпри (СК), 
Здружение на застапници за ИС, 
Спјуз на прпнапдаши и автпри на технишки унапредуваоа (СПАТУМ)  
Други прпфесипналци за ИС 
 
г) Спрпведуваое на ПИС – на нивп на Влада и правпсудствп:  
 
Царинска управа на РСМ (ЦАРСМ), 
Државен пазарен инспектпрат (ДПИ),  
Министерствп за внатрещни рабпти (МВР)/Пплиција,  
Судпви и Јавнптп пбвинителствп,  
Академија за судии и јавни пбвинители (АСЈП) 
 

1.3. Клушни дпкументи пд јавните пплитики релевантни за пваа стратегија за ИС. 
 
Главните наципнални стратещки дпкументи щтп се мпменталнп вп сила или вп израбптка на 
нивп на Влада, кпн кпи щтп припада пваа стратегија за ИС и сп кпищтп ќе се интегрира пваа 
стратегија се следните: 
 
 
  1. Наципнална стратегија за пдржлив развпј на Република Северна Македпнија за 2009-2030 г. 
  2. Индустриска стратегија на Р. Северна Македпнија за 2018-2027 г. 
  3. Стратегија за инпвативнпст за 2012-2020 г. 
  4. Стратегија за паметна специјализација (С3) сè ущте вп израбптка  
  5. Наципнална стратегија за мали и средни претпријатија за 2018-2023 г. 
  6. Наципнална стратегија за развпјпт на културата за 2018 – 2022 г. 
  7. Стратегија за рефпрма на јавната администрација за 2018 – 2022 г. 
  8. Регулатпрна стратегија за развпјпт на аудип и аудип-визуелната дејнпст за 2019 – 2023 г.,  
  9. Стратегија за рефпрма на правпсуднипт сектпр за 2017 – 2022 г. сп Акциски план 
10. Стратегија за ИКТ вп правпсудствптп за 2019 – 2024 г. (ревидирана) 
 



Дппплнителни стратещки дпкументи вп сила щтп се релевантни за сппдветнипт аспект на пвпј 
дпкумент се: 
 
1. Стратещки план на ДЗИС за 2021-2023 г. 
2. Стратещки план на МК за 2021 – 2023 г.,  
3. Наципнална стратегија за сајбер безбеднпст за 2018 – 2022,  
4. Стратегија на УКИМ за 2019-2023 г. 
5. Стратещки план на УКИМ за 2021-2023 г. 
  
Стратещките дпкументи се разрабптени вп следните ппглавја пд Стратегијата ппд сппдветните 
кластери. 
 

1.4. Клушни наципнални институции надлежни за пвие пплитики 
 
Вп прпдплжение е даден пснпвен преглед на надлежнпстите на гпренаведените институции вп 
врска сп интелектуалната сппственпст. 
 

1.4.1. Влада на Северна Македпнија – Секретаријат за еврппски пращаоа (СЕП) 

 
Сп усвпјуваоетп на „Стратещките пснпви на Република Македпнија за стекнуваое на статус на 
аспцијативна шленка на ЕУ“ (1997 гпдина), Владата ја ппстави пснпвата за фпрмираое на 
систем за управуваое сп еврпинтегративнипт прпцес. Пвпј систем се надградува вп 
кпнтинуитет. 
 
Секретаријатпт за еврппски пращаоа е фпрмиран вп 2005 гпдина. Рабптеоетп на СЕП се 
регулира сп Закпнпт за Владата. Тпј претставува струшна служба вп рамките на Владата на 
Република Северна Македпнија сп кпјащтп ракпвпди Заменикпт на премиерпт надлежен за 
еврппски пращаоа. Заменик премиерпт управува сп Рабптнипт кпмитет за еврппски 
интеграции на Владата, а сите државни секретари пд министерствата се негпви шленпви. Пва 
пперативнп и медуреспрнп телп ги дефинира метпдите и динамиката за имплементација на 
стратещките пдлуки, пплитишките наспки и припритети на владата и гп следи реализираоетп 
на кпнкретните задаши. 
 
СЕП има хпризпнтална кппрдинативна функција вп врска сп пращаоата ппврзани сп 
ппдгптвителнипт прпцес на Република Северна Македпнија за шленствп вп ЕУ, вклушителнп и 
за пристапните прегпвпри. Секретаријатпт ппстигнува интензивна спрабптка сп прганите на 
државната управа, какп и сп други тела и институции. 
 
Секретаријатпт не врщи административна функција. 
 

1.4.2. Министерствп за екпнпмија (МЕ) 

 
Улпгата на МЕ вп пбласта на ИС е двпкратна: на нивп на пплитики и на нивп на 
администрација. 
 
Нивп на пплитики 
 
Министерствптп за екпнпмија предлага мерки за реализација на развпјните и мпменталните 
екпнпмски пплитики вп пбласта на прпизвпдствптп, тргпвијата, туризмпт, угпстителствптп и 
занаетшиствптп, индустриската сппственпст, защтитата на пптрпщувашите, мали и средни 
претпријатија и здруженија, притпа следејќи ги трендпвите пд медунарпдната тргпвија и 



екпнпмија и нивнипт импакт врз екпнпмските пднпси на Република Северна Македпнија. Истп 
така врщи и надзпр врз спрпведуваоетп на правните акти ппд негпва надлежнпст.  
 
МЕ истп така израбптува пплитики и мерки за ппкпнкретна ппддрщка на кпмерцијализацијата 
на креативнипт труд и делпвната примена на ИС.21 Вп 2019 и 2021 гпдина, Владата усвпи 
прпграма за кпнкурентнпст, инпвативнпст и претприемнищтвп за 2020 и 2021 гпдина, 
сппдветнп. Вп пвие прпграми се планирани кластери за ппддрщка на прпцеспт на брендираое 
и развпј на нпви прпизвпди, а МЕ е надлежнптп телп за нивна реализација.  
 
Вп кпнтекст на пвпј дпкумент, најрелевантната надлежнпст на МЕ на нивп на пплитики е 
негпвата впдешка улпга вп израбптката на Стратегијата за паметна специјализација („3С”). Oвпј 
аспект е дппплнителнп разрабптен вп дпкументпт. 
 
Административнп нивп 
 
На административнп нивп улпгата на МЕ на пплетп на ИС е двпкратна: 
 
 А. Надзпр и следеое на ДЗИС-администрираое на ИС 
 Б. Надзпр и следеое на ДПИ – спрпведуваое на ИС. 
 
Административните аспекти на надлежнпстите на Министерствптп се разрабптени вп 
ппглавјетп 2, кластер 2.2 и кластер 2.4. 
 

1.4.3. Министерствп за пбразпвание и наука (МПН) 

 
МПН е пдгпвпрнп за стратещкп фпрмулираое и планираое вп пбласта на науката и 
технплпгијата. МПН управува сп развпјпт на прпизвпди, пдгпвпрнп е за закпнпдавнипт аспект 
на науката и технплпгијата, технплпщкипт развпј и технишката култура и прганизира 
медунарпдна наушна спрабптка. 
 
МПН ги има дефиниранп следните припритети вп развпјпт на науката, истражуваоетп и 
технплпгијата вп Република Северна Македпнија: енергетика, трансппрт и технплпгија, хемија, 
материјали, земјпделие, ветеринарна медицина, биптехнплпгија и прпизвпдствп на храна, 
инфпрмациски технплпгии, управуваое сп впдните ресурси и земјптресен инженеринг. 
 
Пвие припритети се ревидираат вп рамките на прпцеспт на израбптка на „3С” стратегијата. 
МПН заеднп сп МЕ се пдгпвпрни за израбптка на пваа стратегија.  
 
МПН е истп така пдгпвпрен и за јавнптп финансираое на пбјавите вп наушни списанија 
индексирани на Web of Science and SCOPUSviii и  на истражувашкп-развпјните прпекти вп јавните 
наушни институции.ix 
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 Стратегија за индустриска сппственпст (2016 – 2018) : „Министерствп за екпнпмија разви прпграми за аплицираое 
на индустриски пплитики, пбјавени вп Сл. Весник 4/2011 и 12/2011, прпграма за ппдпбруваое на кпмпетитивнпста 
на македпнските дпбра и услуги и прпграма за развпј на претприемнищтвп, кпмпетитивнпст и инпвации на мали и 
средни претрпијатија вп 2011. Пвие сеппфатни прпграми и индустриски пплитики кпи пвпзмпжуваат згплемени 
мпжнпсти за креираое на кпмпетитивни прпизвпди, развпј на пазарпт, технплпщки инпвации, финансирани пбуки 
вп екплпщкп прпизвпдствп, финансиска ппддрщка за регрутираое на млади истражуваши и финансиска ппддрщка 
за инвестиции вп развпј на патентирани инпвации. Сп цел кпн мали и средни претпријатија, прпграмата вклушува 
финансиска ппддрщка вп впведуваое на стандарди за квалитет, пбуки за ХАССП системи какп и ппддрщка за 
пппплнуваое на медунарпдни патент апликации.” 
 



1.4.4. Министерствп за култура (МК) 

 
Нивп на пплитики 
 
МК врщи активнпсти ппврзани сп: следеое, анализа и предлагаое акти и мерки за развпј и 
унапредуваое на културата; прганизација, финансираое и развпј на мрежа пд наципнални 
институции и прпграми за финансираое  и прпекти пд наципнален интерес вп пваа пбласт; 
защтита на културнптп наследствп; издавашката дејнпст, музишкп сценски и уметнишки 
активнпсти, филм, галерии и библиптеки, архивски и музејски рабпти, активнпсти вп дпмпвите 
на културата и активнпсти за ппсредуваое вп културата, защтита на автпрски права и српдни 
права; мпнументалнп прпславуваое на настани и на лица пд знашеое за наципналнипт 
интерес; надзпр на рабпти ппд негпва надлежнпст и други активнпсти дефинирани сп закпн. 
 
Гпре наведенипт ппсег гп ппфаќа и спздаваоетп на ИС вп пбласта на креативните индустрии. 
Пва е и една пд стратещките теми на Стратегијата за развпј на културата вп перипдпт 2018-
2021 гпдина (вп ппнатампщнипт текст именувана какп „Стратегија за културата“).  
 
Административнп нивп 
 
На административнп нивп улпгата на МК вп пбласта на ИС се спстпи пд: 
 
 А. Администрираое на ИС вп пплетп на автпрските права и српдните права 
 Б. Кпмерцијализација на интелектуалната сппственпст (здруженија за кплективнп 
управуваое - ЗУП). 
 
Административните аспекти пд надлежнпстите на МК се разрабптени вп Ппглавјетп 2, кластер 
2.2 и кластер 2.3. 
 
  

1.4.5. Министерствп за земјпделие, щумарствп и впдпстппанствп (МЗШВ) 

 
Нивп на пплитики 
 
Министерствптп врщи активнпсти вп врска сп земјпделиетп, щумарствптп и впдпстппанствптп; 
кпристеое на земјпделскп земјищте, щуми и други прирпдни ресурси; лпв и рибплпв; защтита 
на стпшен и растителен фпнд пд бплести и щтетпшини; следеое и прпушуваое на спстпјбата сп 
впдите, пдржуваое и унапредуваое на впдпстпјпт, хидрпмелипративни системи; хидрплпщки 
и агрпметепрплпщки мереоа, какп и защта прптив град; прпушуваое и истражуваое на 
метепрплпщките, хидрплпщките и бипметепрплпщките настани и прпцеси; врщеое надзпр и 
врщеое на други дплжнпсти сппред закпн.  
 
Административнп нивп 
 
На административнп нивп, улпгата на МЗШВ вп пбласта на ИС е двпкратна: 
 
 А. Защтита на гепграфскптп пптеклп и пзнаката на пптеклп за земјпделски прпизвпди, 
прехрамбени прпизвпди, винп и алкпхплни прпизвпди и 
 Б. Защтита на нпви растителни спрти и селекципнерски права  
 
Административните аспекти пд надлежнпстите на министерстпвптп се разрабптени вп 
ппглавјетп 2, Кластер 2.2. 



  

1.4.6. Министерствп за правда (МП) 

 
Нивп на пплитики 
 
Министерствптп за правда, врщи надзпр врз разни ппстапки щтп имаат пспбенп гплема 
важнпст за интелектуалната сппственпст, а кпищтп се ппврзани сп судствптп, пбвинителствптп, 
нарпднипт правпбранител; јавната администрација; кривишната и прекрщпшната пдгпвпрнпст; 
нптарските рабпти, адвпкатските рабпти и други фпрми на правна ппмпщ; наследуваое, 
сппственпст, материјални права и пбврски; кривишна, прекрщпшна, парнишна и впнпарнишна 
ппстапка, управна ппстапка и ппстапка за изврщуваое и административен надзпр. 
 
Административнп нивп 
 
МП впди регистар на вещтаци за ПИС. 
 
Вп спгласнпст сп шленпт 132 и 177 пд Закпнпт за ИС, дпкплку тргпвската марка и/или 
индустрискипт дизајн спдржи државен или друг јавен грб, знаме или амблем, наслпв или 
скратеница пд наслпв на Северна Македпнија, надлежнпста да дава пдпбрение за кпристеое 
е кај Министерствптп за правда. 
 
На Веб страната на МП (www.pravda.gov.mk) се пбјавуваат статистишки ппдатпци вп врска сп 
слушаи на ПИС (защтита вп управна, граданска, прекрщпшна и кривишна ппстапка)22  
 

1.4.7. Министерствп за инфпрматишкп ппщтествп и администрација (МИПА) 

 
МИПА врщи активнпсти ппврзани сп развпјпт и унапредуваоетп на инфпрматишкптп 
ппщтествтп; креира и пдржува регистар на инфпрматишки и кпмуникациски системи и 
инфпрматишка ппрема вп рамките на јавната администрација; интегрира инфпрматишки и 
кпмуникациски мрежи, бази на ппдатпци, врщи медусебнп ппврзуваое и размена на 
инфпрмации; се грижи за безбеднпсните аспекти и инфраструктурнипт развпј на државните 
пргани, правни лица и други лица пвластени сп закпн да врщат јавна функција; ја следи 
спстпјбата на инфпрмациските и телекпмуникациските технплпгии и впсппставуваоетп на 
медунарпдните стандарди; се грижи за телекпмуникациите и телекпмуникациската 
инфраструктура; радипдифузерствптп и радипдифузерската инфраструктура; правнптп 
регулираое на пращаоата ппврзани сп администрацијата; врщи надзпр и пбезбедува 
еднппбразна примена на прпписите ппврзани сп државните и јавните службеници (израбптува 
пплитики ппврзани сп правата, пбврските, пдгпвпрнпстите и евалуацијата на државните и 
јавните службеници; врщи класификација и ппис на рабптните места, на платите и 
надпместпците на државните и јавните службеници; пдржува регистар на државни и јавни 
службеници, ппдгптвува стратещки дпкументи за ефикаснп и ефективнп рабптеое, пбука и 
струшен развпј на државните и јавните службеници, прганизира и спрпведува пбуки; врщи 
развпј и кппрдинираое на пплитики ппврзани сп управуваое сп шпвешки ресурси; рефпрма на 
јавната администрација; врщи медунарпдна спрабптка пп пднпс на пращаоа пд негпва 
надлежнпст итн.  
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 Ппдатпците не се пбнпвени ппдплгп време. Ппследните извещтаи се пд 2016 г. (Управен и Вищ управен суд) и за 
другите предмети (граданска защтита, прекрщпшна и кривишна), статистишките ппдатпци се пд 2013 г. Ппдпбруваое 
на спстпјбата е пд итнп знашеое. 

http://www.pravda.gov.mk/


Сектпрпт за инфпрматишки и кпмуникациски системи, сектпрпт за ппддрщка и развпј на 
инфпрматишкптп ппщтествп, Сектпрпт за нпрмативнп-правни пращаоа; Сектпрпт за ЕУ 
интеграција и медунарпдна спрабптка и Сектпрпт за кпмуникации (Пдделениетп за 
електрпнски кпмуникации сп инфпрматишки технплпгии и Пдделение за аудип – визуелни 
пплитики) се пд пспбена важнпст и вп тесна ппврзанпст сп правата пд интелектуална 
сппственпст.  
 

ПОГЛАВЈЕ II  
Мпменталната спстпјба на наципналнипт систем за ИС 

 
Ппстпјнипт статус на системпт за интелектуална сппственпст (СИС) вп Северна Македпнија е 
ппищан вп следните кластери: 
 
1. Креираое на ИС 
2. Стекнуваое на ПИС, 
3. Кпмерцијализација и делпвна примена на ИС и 
4. Признаваое на СИС и нивнп спрпведуваое. 
 

Кластер 2.1 – Креираое на интелектуална сппственпст 
 

2.1.1 Наушна, технплпщка и инпвациска пплитика 

 
Прпектпт „Регипнална стратегија на Западен Балкан за истражуваое и развпј на инпвации“ 
(види крајна белещка vi), ги евалуира главните карактеристики на системпт за истражуваое и 
инпвираое вп Северна Македпнија.23  
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 „Вп ппследната декада, Македпнија презеде шекпри за зајкнуваое на кпнкурентнпста на ИР сп цел да се зајакне 
нивнипт импакт врз наципналната екпнпмија. Сепак пстануваат длабпки предизвици.  
Клушните предизвици вп пплитиката за истражуваое и развпј вп Македпнија се следниве:  
 

 Пд аспект на капацитетите за ИР при истражувашките институции и универзитетите, државата треба да ја зајакне 
институципналната инфраструктура за ИР, да гп згплеми брпјпт на млади истражуваши, да развие механизам за 
трансфер на знаеое и истражуваое вп бизнис сектпрпт и да се стреми кпн ппдпбра дистрибуција на напреднипт 
шпвешки капитал вп сектприте (јавен и приватен). Не самп щтп треба да се унапреди квантитетпт на ИР, туку и 
негпвата прирпда и приентиранпст (ппвеќе применетп истражуваое). Пптребен е ппдпбар баланс меду 
применетптп и пснпвнптп истражуваое.  
• За да се негува истражувашката извпнреднпст самптп ракпвпдеое сп пбразпвните и истражувашките системи треба 
ппвеќе да се ракпвпди пд заслугата вп спгласнпст сп медунарпдните стандарди за пбразпвание и наука. Тпа знаши 
дека треба да се стимулира кпнкурентнптп финансираое преку грантпви, какп и кариернипт развпј (преку плати и 
дпдатни екпнпмски надпместпци за извпнредни истражувашки дпстигнуваоа) какп щтп се мери преку придпнеспт 
вп истражувашкипт, пбразпвнипт и технплпщкипт трансфер.  
• Да се зајакне инвестираоетп вп ИР и да се унапредат кпмпетенциите за инпвираое преку спрабптка на нивп на 
индустрија-наука-технплпгија. Сп цел да се унапредат врските меду индустријата и наушкипт сектпр за инпвираое  
ќе треба да се развијат механизми на фпрмална и систематишна спрабптка за истражуваое и инпвираое кај нив 
преку ппгплема стимулација за јасна правна и пплитишка рамка за активнпсти за трансфер на технплпгии и јавна 
ппддрщка за институципналните капацитети. Ваквата рамка треба да им пвпзмпжи на универзитетите и на 
индустријата сппдветни закпнски услпви за да мпжат да влегуваат вп пднпси на кпмерцијализација, приватни 
сппнзпрства, кадрпвска мпбилнпст и други фпрми на спрабптка.  
• Вп врска сп „пдливпт на мпзпци“ и наушната дијасппра, да се унапредат пплитишките рамки преку закпни за 
имиграција и прпграми за кпнективнпст (пр. UKF), кпищтп ќе ппфаќаат щирпк спектар на фпрми за истражувашка 
спрабптка, вклушителнп и стипендии за истражуваое, заеднишки истражувашки прпграми и дпктпрати, мпбилнпст, 
пбуки, финансиска ппддрщка за креираое на бизниси и заеднишки пптфати.“ 
 



Истп така, се нптира дека мнпгу пд идентификуваните предизвици се адресирани вп 
Стратегијата за инпвации за 2012-2020 гпдина24. 
 
Владата преку МПН и МЕ ги ппставува целите и пбезбедува системски предуслпви за 
спздаваое развпј и примена на инпвации преку усвпјуваое на Стратегија за инпвации за 
перипд пд 7 гпдини вп кпјащтп се ппставени следните стратещки цели: 

- згплемуваое на мпќта на инпвираоетп вп бизнис сектпрпт, 
- зајакнуваое на шпвешките ресурски за инпвираое, 
- креираое на регулатпрна средина вп ппддрщка на инпвираоетп, 
- згплемуваое на текпвите на знаеое ппмеду шинителите вп инпвираоетп. 

 
Главните тпшки пд Стратегијата за инпвации пд 2012-2020 гпдина ппврзани сп ИС се 
разрабптуваат вп Ппглавјетп III пд пваа Стратегија. Стратегијата за инпвации ќе биде 
замененета сп Стратегијата за паметна специјализација щтп вп мпментпт е вп израбптка.  
 

2.1.2. Чпвешки ресурси за инпвации и креативнпст 

 
Сппред истипт извпр (вид крајна белещка vi), истражувашката заедница вп Република Северна 
Македпнија се спстпи пд 2394 истражуваши пд кпи 79 се вп бизнис сектпрпт, 668 се вп 
владинипт сектпр и 1647 се на универзитетите. 
 
Уделпт на истражуваши вп МК е вп надплна линија.25 
Државнипт универзитет „Св. Кирил и Метпдиј“ (УКИМ) сп свпите 23 факултети 60 лабпратприи 
пд кпищтп пплпвината се наменти за биптехнплпщкп истражуваое е лидер вп наушната и 
истражувашката дејнпст вп рамките на системпт за виспкп пбразпвание вп земјата.26 Системпт 
на виспкп пбразпвание вп МК се спстпи пд щест државни универзитети, 10 приватни 
универзитети и 1 јавнп-приватна непрпфитна пбразпвна институција. Вп сегментпт на 
приватнипт виспкппбразпвен систем, псвен универзитетите ппстпјат и некплку приватни 
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 Стратегијата за израбптена вп рамките на Регипналната иницијатива за кпнкурентнпст, прпект спрпведен пд 
„OECD Investment Compact for South East Europe“ сп финансиска ппддрщка пд ЕУ. 

 
25

 Сппред статистиката, вп Северна Македпнија има намалуваое за ппвеќе пд 70% вп брпјпт на истражуваши и 
наушници главнп ппради пдлеваое на виспкпквалификуван кадар (Светска Банка, 2012 г.). Главните фактпри за пваа 
миграција се напдаат вп влпщените екпнпмски услпви, пплитишката нестабилнпст, немаоетп инфраструктура и 
нискптп нивп на финансиски средства за истражуваое.  
 
Уделпт на истражуваши е знашителнп ппнизпк пд пнпј вп спседните земји: вп 2007 г. ималп 1,6 врабптени 
истражуваши на 1.000 врабптени вп земјата щтп е знашителнп ппнискп пд застапенпста за 2009 гпдина вп Бугарија 
(3,4), Хрватска (3,6), Рпманија (1,9), и прпсекпт на ЕУ27 (6,6).  
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 На нивп на УКИМ-Скппје има уредба за услпвите, критериумите и прпцедурите за дпделуваое на средства за 
издаваое на наушни трудпви вп престижни наушни списанија и пд 2016 г. се пбјавуваат кпнкурси за дпделуваое 
средства. Брпјпт на финансирани наушни трудпви вп престижни наушни списанија изнесува 51 вп 2016., 58 вп 2017г, 
53 вп 2018 г. http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=146&glavno=41 
 
Истп така, на универзитетскп нивп за академската 2013/2014 г. пбјавен е кпнкурс за финансираое на истражувашки 
прпекти вп спгласнпст сп правилникпт за упптреба на средства пд интегративните функции на универзитетпт. Вп 
2015/2016 г., Универзитетпт финансирал 25 наушни прпекти, вп 2016/2017 беа финансирани 27 прпекти, вп 
2017/2018 беа финансирани 25 прпекти, а вп 2018/2019 беа финансирани 28 прпекти и вп 2019/2020 самп 24 
прпекти. Вп истипт перипд, УКИМ спрпведе некплку прпекти, а вп тек се и некплку медунарпдни прпекти 
вклушителнп и пд Еразмис Плус прпграмата, ЕУ Хпризпнт 2020, НАТП прпграмата, Преку Универзитетската 
франкпфпнска прганизацијата. УКИМ има птвпрена база на ппдатпци за свпите публикации. 
http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=145&glavno=41 
 

http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=146&glavno=41
http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=145&glavno=41


факултети, институти и кплечи (МПН, 2017 гпдина). Универзитетите вп МК впглавнп се 
фпкусирани на пбразпвание. Медутпа, сепак ппстпи дпказ за ангажираое на универзитетите вп 
истражувашки дејнпсти каде щтп дпминираат државните универзитети, кпищтп ппкажуваат 
ппгплем капацитет за истражуваое и развпј пд приватните. Другите виспкп пбразпвни 
институции, јавни и приватни, првенственп се фпкусираат врз пбразпвната дејнпст. Друг важен 
дел пд нивните активнпсти се спветпдавните и пбушувашките сервиси, дпдека пснпвнптп и 
применетптп истражуваое ппмалку се врщи. Недпвплната кппрдинација ппмеду факултетите, 
технплпщки застарената ппрема и капацитети, неатрактивните плати и пгранишените 
мпжнпсти за врабптуваое на академскипт кадар се некплку пд ппстпјните прпблеми на 
институциите за виспкп пбразпвание вп земјата.x  
 
Ппради регулативата и пплитиките на универзитетите, прпфесприте и истражувашите не се 
мптивирани да рабптат на ппдгптпвка и пппплнуваое на пријави за защтита на патенти и 
индустриски дизајни. Истп така, а прпблемпт прпизлегува пд пплитиките на универзитетите, 
прпфесприте и истражувашите главнп се фпкусираат на израбптка на наушни трудпви, а кпга ќе 
се пбјави трудпт се губи нпвитетпт дпкплку сакаат да ппднесат пријава за защтита на патент. 
 
Друг пгрпмен прпблем за стимулираое на младите истражуваши и прпфеспри при нивнптп 
аплицираое за защтита на патенти и индустриски дизајни прпизлегува пд Закпнпт за виспкп 
пбразпвание и прпписите на универзитетите. Именп, треба да се земаат какп задплжителни и 
дпминантни критериумите27 за напредуваое вп наушните кариери и самите шекпри щтп се 
преземаат кпн сппдветна кпмерцијализација на резултатите пд разни истражуваоа, 
вклушителнп и дпбиваоетп на патент. На тпј нашин ќе мпже прпнапдашите да се мптивираат да 
ги защтитуваат за кпмерцијална примена пние инпвации щтп имаат знашителен пазарен 
пптенцијал.28 

Капацитетпт на разбираое на системпт за ИС треба да се прпщири и надвпр пд правната 
прпфесија. Затпа универзитетите (пспбенп државните универзитети) треба да размислат да ги 
адаптираат или дппплнат наставните прпграми на технишките и уметнишките щкпли и на 
факултетите за меначмент сп предметпт интелектуална сппственпст какп предмет адаптиран 
на пптребите на сппдветната дисциплина. Важнп да се наппмене е дека разгледуваоетп на 
бизнис мпделите какп права пд интелектуална сппственпст сами за себе без сппдветен 
кпнцепт за нашинпт на нивна кпмерцијализација е бескприснп (имајќи ги предвид целните 
кприсници, пристаппт дп пазарпт итн.) 29 
 

2.1.3. Финансираое и прпмпвираое на истражуваоетп и развпјпт (ИР) и на инпвациите 

 
Вп врска сп финансираоетп на ИР вп МК гпренаведенипт прпект (реф.15) пбезбедува 
аналитишка пснпва и дпказ дека активнпстите за истражуваое и развпј се недпвплнп 
финансирани вп гплема мера какп вп јавнипт, така и вп приватнипт сектпр.30  
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 УКИМ вп Анекспт 1 кпн Правилникпт за избпр вп наушни зваоа, вп шленпт 5, предвидува дека прифатени 
патенти/инпвации пд страна на ДЗИС пбезбедуваат 10 ппени ппд тпшката за прпфесипналнп-применлива рабпта. 
Именп, за избпр вп пдреденп академскп зваое кандидатпт треба да има најмалку 80 ппени пд кпи најмалку 5 
ппени пд прпфесипналнп применлива рабпта; а 10 ппени знашат два пати ппвеќе пткплку ппените щтп се 
дпделуваат за пбјавуваое на статија вп референтна наушна публикација, а се дпделуваат 8 ппени дпкплку 
кандидатпт е претседател на кпмисија за израбптка на закпнски акти. Кпментарпт е даден пд прпф. Д-р Јадранка 
Дабпвиќ Анастаспвска и прпф. Д-р Неда Здравева на 8 пктпмври 2021 г.  
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 Интервју сп прпфеспр на Мащински факултет, УКИМ, 3 јуни 2021 г. вп Скппје. 
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 Услпвпт сппмнат и вп Наципналната стратегија за индустриска сппственпст на Северна Македпнија за 2016-2018, 
какп и при интервјуата сп прпфеспри на Правнипт и Мащинскипт факултет при УКИМ, 2-3 јуни 2021 г. вп Скппје. 
 



 
Вкупните расхпди за истражуваое и развпј се намалуваат пд 0,23% пд БДП вп 2003 гпдина (вп 
кпјащтп финансираоетп на приватнипт сектпр изнесувалп самп 0,003% пд БДП) дп 0,17% вп 
2007 гпдина и 0,22% пд БДП вп 2010 гпдина.  
 
Вп перипдпт пд 2007 – 2018 гпдина вп Северна Македпнија прпцентпт на БДП наменет за 
истражуваое и развпј се згплемил пд 0,17% пд БДП вп 2007 гпдина на 0,44% пд БДП вп 2015 
гпдина и на 0,37% пд БДП вп 2018 гпдина. И ппкрај тпа щтп вп анализиранипт перипд 
прпцентната вреднпст вп главнп расте, сепак пстанува на мнпгу нискп нивп вп сппредба сп 
земјите пд регипнпт, какп Бугарија 0,75%, Хрватска 0,97%, Србија 0,92% итн, а пспбенп вп 
сппредба сп прпсекпт на ЕУ 28 (2,12%).31 
  
Сппред пфицијалната статистика уделпт на инпвативни претпријатија вп вкупнипт брпј на 
претпријатија вп Северна Македпнија вп перидпт пд 2012 дп 2014 гпдина изнесува 36%, а вп 
перипдпт пд 2014 дп 2016 гпдина тпј е 37,4% (ДЗЗ, 2016-2018 г.). Сппред пвпј ппказател 
Северна Македпнија вп 2016 гпдина запстанува зад решиси сите земји вп регипнпт: Слпвенија 
(39%), Хрватска (48,0%), Србија (40,5%), итн, псвен Бугарија (27,2%). Пвие разлики се ущте 
ппизразени и ппвиспки за 10% кпга ќе гп сппредиме уделпт на македпнските инпвативни 
фирми сп прпсекпт на ЕУ 28 вп перипдпт пд 2014 дп 2016 гпдина кпјщтп изнесува 50,6% 
(Еурпстат, 2019 г).32 
 
Закпнпт за инпвациската дејнпстxi , (усвпен вп мај 2013 гпдина) ја дефинира инпвациската 
дејнпст, ги регулира принципите, целите и субјектите на инпвациската дејнпст и гп 
впсппставува системпт на ракпвпдеое сп пплитиките за инпвативнпст вклушителнп и 
правилата за финансираое, управуваое и администрираое какп и надзпрпт врз главните 
пперативни агенции вп пбласта на инпвираоетп и истражуваоетп и технплпщкипт развпј. 
 
Сп Закпнпт се дефинираат принципите на кпмерцијализација на инпвативнпста и 
финансираоетп на наушнптп истражуваое, какп и на инпвациската дејнпст на фирмите. 
 
Сппред пдредбите пд пвпј закпн вп декември 2013 гпдина беще фпрмиран Фпндпт за 
инпвации и технплпщки развпј (ФИТР)33. 
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 Пд ппшетпкпт на нпвипт милениум, науката и истражуваоетп вп Северна Македпнија се недпвплнп 
финансиранпи, а пспбенп вп приватнипт сектпр. Прпцентпт пд БДП за ИР вп 2010 г. беще 0,22%, иакп пва е 
згплемуваое вп пднпс на 0,17% вп 2007 г. Пвпј удел е сепак ппнизпк пд прпсекпт на ЕУ пд пкплу 2%.  
 

Пгрпмнипт дел пд сите истражувашкп развпјни дејнпсти вп земјата се врщат преку јавнипт сектпр, претежнп преку 
државните универзитети и дуги јавни истражувашки устанпви. Финансиските средства дпделени на ВПУ 
претставуваа 7% пд вкупните генерални расхпди на владата за финансираое на ИР вп 2009 г., а на приватнипт 
сектпр беа 4%. Владинипт бучет за ИР какп удел пд вкупната расхпдна страна на владата изнесуваще 9%.  
 
Уделпт вп вкупнптп наципналнп финансираое на ИР пд страна на кпмпаниите пстанува мнпгу пгранишен, пставајќи 
гп истражуваоетп вп земјата недпвплнп финаниранп и зависнп пд фпндпви пд ЕУ и други медунарпдни извпри. Вп 
2010 г., расхпдите на бизниспт за ИР (РБИР) изнесуваа 0,04% пд БДП, а владините расхпди за ИР (ВРИР) изнесуваа 
0,09% пд БДИ, а и виспкп-пбразпвните устанпви ушествуваат сп 0.009% пд БДП вп ИР.  
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 Марица Антпвска-Митев, „Macedonian national innovation system – states, challenges and perspectives”, страна 7, 
https://www.researchgate.net/publication/343431643,  ппсетенп на 21 август 2021 г.. 
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  Марица Антпвска-Митев, „Macedonian national innovation system – states, challenges and perspectives”, страна 7, 
https://www.researchgate.net/publication/343431643,  ппсетенп на 21 август 2021 г. 
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 Мисијата на ФИТР е да ја стимулира инпвативнпста вп микрп, мали и средни претпријатија за да се ппстигне 
ппбрз технплпщки развпј базиран на трансфер на знаеое, ИР, инпвации кпи придпнесуваат кпн креираоетп на нпви 
рабптни места и екпнпмски раст и развпј. Фпкуспт на рабптата на ФИТР. 

https://www.researchgate.net/publication/343431643
https://www.researchgate.net/publication/343431643


 
Сппред пдредбите пд Закпнпт за инпвативнпст, ФИТР ги впведе следниве инструменти: 
1. Кпфинансирани грантпви за впсппставуваое, рабптеое и инвестиции вп делпвнп-

технплпщки акцелератпри34 
2. Кпфинансирани грантпви за нпвпфпрмирани старт-ап и спин-пф тргпвски друщтва,35 
3. Кпфинансирани грантпви за кпмерцијализација на инпвации,36 и 
4. Кпфинансирани грантпви за технплпщка екстензија.37 
 
Прпмпвираоетп и защтитата на лпкалните инпвации преку ПИС претставува ппдпбра врска кпн 
развпјпт. Тпа е признаенп пд страна на Владата, па така ФИТР ги спрпведува мерките пд 
планпт за екпнпмски раст, стплбпт 3 – финансиска ппддрщка и прпграма за ппддрщка преку 
„прпектпт за развпј на вещтини и ппддрщка за инпвации“. Некпи пд меркитеxii предвидуваат 
активнпсти за анализа, ппдгптпвка , стекнуваое и защтита на ПИС. Пд 2018 гпдина преку 
мерките на ФИТР, се прават наппри за да се даде ппгплема стимулација кпн развпјпт на 
лпкалните инпвации сп цел да се развие дпмащната технплпгијаxiii. Се предлага пва да се 
изврщи преку разни инструменти какп щтп се кпфинансираните грантпви: за 
кпмерцијализација на инпвациите; за технплпщкп прпщируваое и инвестиции вп 
акцелератпри и за рабпта и инвестиции на делпвнп-технплпщки инкубатпри. 
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 Инструментпт има за цел да пбезбеди финансиска ппддрщка за впсппставуваое, рабптеое и инвестираое на 
делпвнп-технплпщките акцелератпри вп спгласнпст сп пдредбите на Закпнпт за инпвациска дејнпст. Ппддрщката, 
преку пвпј Инструмент, Ке биде дпделена за впсппставуваое (ппципналнп) и рабптеое на акцелератпр, 
имплементацијата на пред-инвестиципна прпграма и инвестиции. Акцелератприте Ке пбезбедуваат услуги за 
нпвппснпваните старт-ап претпријатија, кпи вклушуваат: канцелариски прпстпр (ппципналнп) и административна 
ппддрщка, пбука, спветуваое и/или ментпрствп, пристап дп ресурси за ппддрщка на бизниспт, какп и финансиски 
инвестиции. Нпвппснпваните старт-ап претпријатија кпи ги кпристат услугите на акцелератпрпт стекнуваат статуспт на 
кприсници на делпвнп-технплпщкипт акцелератпр.  
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 Инструментпт има за цел да гп ппттикне нивптп на инпвативнпст преку пбезбедуваое на непхпдната финансиска 
ппддрщка за активнпсти на истражувао и развпја на старт-ап и спин-пф претпријатија. Дппплнителнп се пшекува сп 
пвпј инструмент да се ппттикне културата на преземаое на ризик и инпвација, и да се пбезбеди ппддрщка за 
претпријатијата кпи сакаат да развијат нпв или ппдпбрен прпизвпд, прпцес или услуга. 
 
36

 Целта на Инструментпт за ппддрщка кп-финансирани грантпви за кпмерцијализација на инпвации е да пптикне 
згплемуваое на активнпсти за истражуваое и развпј вп приватнипт сектпр, да се пхрабри спрабптката ппмеду 
приватнипт сектпр и приватнипт сектпр сп виспкппбразпвните и наушнпистражувашките устанпви, какп и пстанати 
фпрми на спрабптка за кпмерцијализација на инпвации. Инструментпт е наменет за микрп, мали и средни 
претпријатија и приватни здравствени устанпви (вп натампщнипт текст: ПЗУ) кпи сакаат да развијат инпвативен 
прпизвпд, услуга или прпцес, сами или вп спрабптка сп другп претпријатие, устанпва кпја врщи виспкппбразпвна, 
пднпснп наушнпистражувашка дејнпст или ПЗУ. Инструментпт нуди финансиска ппддрщка на претпријатија и ПЗУ 
регистрирани вп Република Македпнија сп цел да развијат и имплементираат инпвативни рещенија, вклушувајйи 
ппддрщка за претпријатија и ПЗУ сп виспк пптенцијал за раст. Ппддрщката преку пвпј инструмент йе биде дпделена на 
прпекти сп јасна кпмерцијална цел кпи се вп фаза на прптптип (или сппдветна фаза вп зависнпст пд видпт на 
инпвативнипт прпизвпд, услуга, прпцес) се’ дп предкпмерцијална (пред-пазарна) фаза. 
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 Целта на Инструментпт е да се ппдпбри усвпјуваоетп и прилагпдуваоетп на инпвативни, напредни технплпгии, 
know-how и технплпщки прпцеси вп малите и средни претпријатија. Целта е да се ппдпбрат технплпщките 
сппспбнпсти на ппстпјните индустрии и бизниси преку премпстуваое на јазпт ппмеду ппстпешките знаеоа веке 
дпстапни глпбалнп и лпкалните индустрии. Се пшекува Инструментпт да има сектпрскп влијание и дплгпрпшен 
ппзитивен придпнес кпн згплемуваое на кпнкурентнпста. Финансираоетп дпделенп преку пвпј Инструмент е 
наменетп за ппддрщка на усвпјуваое и прилагпдуваое на инпвативни и напредни технплпгии и ппдпбруваое на 
делпвните прпцеси вп македпнските МСП. Технплпщката екстензија треба да биде наспшена кпн група на МСП сп 
цел да се ппдпбри нивната прпдуктивнпст и кпнкурентнпст и да се ппстигне сектпрскп влијание. Ппддрщката мпже 
да биде дпделена за две фази пд технплпщката екстензија: Фаза 1 Дијагнпстика и План за ппдпбруваое; и Фаза 2 – 
Имплементација на План за ппдпбруваое. Вп слушај веќе да ппстпи Дијагнпстика и План за ппдпбруваое, 
апликантпт мпже да аплицира самп за Фаза 2. 

 



 
Бизнис планпвите на ппвеќетп субјекти, а пспбенп на малите и средни претпријатија (МСП) 
немаат предвиденп дпвплнп средства за ПИС. Пва се дплжи на фактпт дека ИС на 
претпријатијата не е сппдветнп вреднувана и пбишнп се кпристи какп гаранција затпа щтп 
банките и другите институции првенственп се интересираат за движен и недвижен импт и 
невплнп ги инкпрпприраат ПИС вп нивните пплитики. Важнп е да се забележи дека вп текпт на 
прпцеспт на приватизација и денаципнализација не се врщеще прпценка на ПИС какп дел пд 
имптпт на субјектите щтп беа приватизирани и денаципнализирани. Медутпа, при сппјуваое, 
преземаое и/или аквизиција на кпмпаниите, субјектите секпгащ гп земаат предвид 
сппственищтвптп врз ПИС, и ги прпценуваат и ги ппфаќаат ПИС преку бизнис анализите и 
дпгпвприте. 
 
Вп Северна Македпнија недпстасува прпмпвираоетп на прпграми щтп ја мптивираат 
инпвативнпста, псвен кај ФИТР. ФИТР ја стимулира защтитата на ПИС преку специјални 
грантпви за инпвативнпст, регистрирани тргпвски марки и регистрирани патенти, автпрски 
труд (пбишнп спфтвер). Вп кпнкурсите за грантпви не ппстпи дпследна пплитика за развпјпт на 
какви билп индустрии, вклушителнп и на земјпделствптп. 
 
Владата, бизнис заедницата и универзитетите немаат дпследна пплитика за наушни и 
технплпщки паркпви, бизнис инкубатпри и акцелератпри. Пваа тема деталнп се разрабптува вп 
Кластерпт 2.3 „Кпмперцијализација на ИС“. 
Главната цел на Агенцијата за прпмпвираое на претприемнищтвптп (АПП) е да се пбезбеди 
медусебнп приближуваое меду бизниспт и универзитетите и да се стимулира трансферпт на 
технплпгии.  
 
Ппради  недпвплнипт севкупен бучет за дејнпста на АПП, при щтп не беще пдпбрена 
алпцираната бучетска ставка за имплементацијата на Наципналната стратегија за ИС за 2016-
2018 гпдина, Агенцијата впппщтп не зеде дел вп нејзинптп спрпведуваое. Вп таа смисла 
финансиските, шпвешките и инфраструктурните ресурси на АПП не беа згплемени какп щтп 
беще предвиденп сп стратегијата. Ппради недпстатпкпт на финансиски средства, АПП не 
мпжеще да ги спрпведува активнпстите ппврзани сп кампаоите за јавнп инфпрмираое и 
пбуките на бизнис заедницата.  
 

2.1.4. Други ресурси за инпвативнпст 

 
Спјузпт на прпнапдаши и автпри на технишки унапредуваое на Македпнија (СПАТУМ) какп 
правен субјект, претставува здружение на градани прпнапдаши фпрмиранп вп 1957 гпдина и е 
еден пд шленпвите на Унијата на здруженија за технишка култура вп МК – Нарпдна техника. 
 
Главната цел на СПАТУМ е да се иницираат, развиваат, прпмпвираат и реализираат 
активнпстите за инпвативнпст и прпнапдаое, креативнипт труд и технишката култура вп 
кпмпании, претпријатија, пбразпвни институции, прганизации и кај граданите на Северна 
Македпнија. СПАТУМ има традиципналнп пдлишна спрабптка сп ДЗИС, а вп ппследните гпдини 
и сп ФИТР. 
 
Пбете институции гп пхрабруваат и прпмпвираат рабптеоетп на СПАТУМ. Медутпа, 
кпмпаниите, прганите на лпкалната и на централната власт не се заинтересирани вп 
инвестираоетп, стимулираоетп и прпмпцијата на креативнипт труд на ппединешни 
прпнапдаши. СПАТУМ има пптреба пд ппгплем ангажман на стппанските кпмпри и на 
Министерствптп за екпнпмија. 
 



2.1.5. Наципнална пплитика за културата 

 
Вп наципналната стратегија за развпј на културата вп перидппт пд 2018-2022 гпдина (вп 
ппнатампщнипт текст „Стратегија за културата“) се ппставени следните цели: 
 

1. Унапредуваое на рабптата на државните пргани и институции на пплетп на културата 
2. Прпактивен и сппдветен третман на културнптп наследствп, 
3. Прпмпвираое на спрабптката вп културата, дигитализација, транснаципнална 

мпбилнпст, пбразпвание, развпј на нпви бизнис мпдели, развпј на публиката и 
вмрежуваое на шинителите вп сектпрпт на културата на еврппскп нивп, 

4. Зајакнуваое на развпјните пплитики, ппддрщка на инпвативнпста и креативнпста вп 
сектпрпт на културата вп спгласнпст сп текпвните трендпви на ЕУ, 

5. Згплемуваое на видливпста на културнптп наследствп и на активнпстите вп рамките на 
културната дејнпст, 

6. Прпмпвираое на културнптп наследствп и на културната дејнпст на еврппскп нивп, 
7. Ефективна защтита и ефективнп уживаое на автпрските права и српдните права.  
8. Згплемуваое на пптенцијалпт на дејнпстите и индустриите врз пснпва на автпрските и 

српдни права (АСП).  
 
Пд аспект на пваа стратегија најрелевантни се пплитките ппврзани сп целите 7 и 8. 
 
Вп врска сп АСП (цел 7), Стратегијата за култура ппставува пдреден брпј на припритети щтп се 
разрабптуваат вп ппглавјетп 3, ппд целите 3.3 и 5.2. Истп така, се предвидува успгласуваое на 
Закпнпт за АСП сп релевантнптп аки на ЕУ. Пвпј аспект се разрабптува вп ппглавјетп 2, кластер 
2.2 пд пвпј дпкумент.  
 

2.1.6 Прпмпвираое на креативните индустрии (КИ) 

 
Спгласнп Стратегијата за култура, и ппкрај тпа щтп КИ пд непдамна се вп фпкуспт на интерес вп 
Северна Македпнија, тие биле дел пд прпграмите за финансираое на Министерствптп за 
култура и вп минатптп. Медутпа, резултатите се дпста нејасни. КИ пстануваат недпвплнп 
развиени какп резултат на нивнипт несппдветен третман вп пплитиките за култура. 
 
Културната екпнпмија мпже да биде пдлишен извпр на прихпди и да гп намали или превенира 
пдлеваоетп на луде пд лпкалните заедници вп главнипт град и вп странствп. Истп така е главен 
двигател за пдржливипт развпј. Културплпщката разнпликпт на населениетп вп МК претставува 
пдлишен пптенцијал за развпјпт на пвпј вид на екпнпмија.  
 
Развпјпт на креативната екпнпмија ќе се реализира вп рамките на стратещките наспки 
наведени вп ппглавјетп 3 ппд целта 1. 
 
Државата гп пхрабрува и ппмага развпјпт на филмската индустрија преку кпнтинуирана 
ппддрщка на дпмащната филмска прпдукција и ги ппддржува прпектите пд наципнален 
интерес вп индустрија преку Агенцијата за филм на Северна Македпнија. 
 
Агенцијата меду другптп финансира прпекти пд наципнален интерес вп филмската индустрија, 
ппдигнува средства за финансираое на прпекти пд наципнален интерес вп филмската 
индустрија, предлага и ја имплементира стратегијата, гп пхрабрува развпјпт на дпмащни 
филмски сценарија, пбезбедува ппддрщка за реализација на медунарпдни филмски 
кппрпдукции вп спгласнпст сп ратификуваните медунарпдни дпгпвпри на пва ппле, реализира 
медунарпдна спрабптка сп институции, фестивали и други прганизации вп филмската 



индустрија. Вп перидпт пд 2016-2020 гпдина сп ппддрщка на Агенцијата беще прпдуциран 131 
филм.38 
 
Средствата пптребни за рабптата на Агенцијата се пбезбедуваат пд државнипт бучет и пд 
други средства предвидени сп Закпнпт за филмската индустрија.39 
 
Една пд главните цели щтп треба да се ппстигне преку дпследната примена на Закпнпт за 
аудип и аудип-визуелни медиумски услуги е да се мптивира, прпмпвира и защтити културнипт 
идентитет, јазикпт и традицијата на заедниците вп Северна Македпнија, ппшитуваоетп на 
културплпщките и верските разлики, да се стимулира културата на јавен дијалпг меду граданите 
сп цел да се зајакне медусебнптп разбираое и тплеранција заради прпмпвираое на дпбри 
пднпси меду заедниците.xiv 
 
За да се ппстигне пваа цел, дп декември 2018 гпдина, сп шленпт 92 пд Закпнпт се 
предвидуваще квпта за музишка и пригиналнп креирана прпграма кпјащтп радипдифузерите 
беа пбврзани да ја емитираат, какп и квпта за дпмащна дпкументарна и целпвешерна прпграма 
щтп наципналните телевизии и јавнипт радипдифузер беа пбврзни да ја прпизведуваат и 
емитираат преку генералнипт дигитален терестријален мултиплекс (MUX), а нашинпт на 
примена на пвпј шлен пд Закпнпт беще ппдеталнп ппищан вп Правилникпт за пбврските за 
емитуваое на пригиналнп спздадена прпграма, музишка, дпкументарна и целпвешерна играна 
прпграма усвпена пд Агенцијата вп 2014 гпдина.40  
 
Дп декември 2018 гпдина сп шленпт 92 пд Закпнпт се предвидуваа пбврски за прпдукција и 
емитираое на целпвешерна и дпкументарна прпграма за јавнипт радипдифузер и телевизиите 
щтп емитираат прпграма на наципналнп нивп преку дигитален терестријален мултиплекс. 
Спгласнп измените и дппплнуваоата на Закпнпт пд септември 2018 гпдина пвпј шлен не се 
применуваще дп 01.01.2019 гпдина.41 
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 Брпј на прпдуцирани филмпви: Вп 2016 - 24; вп 2017 – 24; вп 2018 – 3; вп 2019 – 30 и вп 2020 – 19,  
http://filmfund.gov.mk/wp- content/uploads/2021/05/broshura.pdf  
39

Службен весник на Северна Македпнија бр.82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 58/16, 11/18 и 275/19.  
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 Пред измените и дппплнуваоата пд 2018г, сп шленпт 92 пд Закпнпт се предвидуваще пбврска за кпмерцијалните 
телевизии да емитираат најмалку псум шаса неделнп а за јавнипт радипдифузер најмалку 14 шаса инструментална 
музика пд македпнски автпри и автпри пд етнишките заедници щтп не се мнпзинствп вп Република Северна 
Македпнија какп и впкална и/или впкалнп-инструментална музика на македпнски или на јазиците на етнишките 
заедници щтп не се мнпзинствп вп Република Северна Македпнија. Вп септември 2018г. сп закпнските амандмани 
се утврди дека пвие пдредби нема да се применувааат дп 1 јануари 2019г. На крајпт пд декември 2018г. беа 
усвпени амандмани на шленпт 92 сп кпј щтп се избрища пбврската да се емитира музика за сите радипдифузери 
(псвен на радип прпграмските сервиси на јавнипт радипдифузер) какп и пбврската терестријалните телевизии 
гпдищнп да прпизведуваат дпмащна дпкументарна и целпвешерна прпграма. Медутпа сп прпмените пд декември 
2018г. пдредбите за задплжителнп емитираое на македпнска музика беа избрищани а кпмерцијалните радип 
станици дпбија мпжнпст сами да пдлушуваат дали и кплку македпнска музика ќе биде емитирана, а дпкплку се 
пдлушат да емитираат македпнска музика ќе дпбијат намалуваое на нивнипт надпместпк. Минималнптп 
намалуваое на надпместпкпт врз пваа пснпва е 10% а максималнптп намалуваое е дп 30%. 
 
41

 Телевизиите имаа пбврска да прпизведуваат и емитираат најмалку 10 шаса дпмащна дпкументарна прпграма и 
најмалку 20 шаса дпмащна целпвешерна прпграма щтп мпраще да гп емитираат вп перипдпт пд 7 дп 23 шаспт 
најдпцна дп 25 нпември пд текпвната гпдина. Пбврската за јавнипт радипдифузер беще да се прпдуцираат 30 шаса 
целпвешерна и 30 шаса дпкументарна прпграма кпја щтп требаще да се емитира вп истипт перипд какп и 
кпмерцијалните телевизии. За прпдукцијата на пваа прпграма субјектите имаа правп на надпмест на трпщпци вп 
висина дп 50% щтп се исплаќаще пд бучетпт на МИПА. Вп перипдпт пд 2014 дп 2017г. беа направени 4 пбјави а 
медуреспрната кпмисија за ппределуваое на испплнуваоетп на критериумите за пдпбруваое на средствата ги 
евалуира сите пристигнати прпекти и даде сппдветни предлпзи за исплата на средства сп кпи щтп ќе се ппкријат 
прпдукциските трпщпци на прпграмата. Факт е дека преку пвие 4 пбјави се стимулира дпмащната ТВ прпдукција, а 
пспбенп прпдукцијата на целпвешерна прпграма и прпграма за деца. 

http://filmfund.gov.mk/wp-%20content/uploads/2021/05/broshura.pdf


2.1.7. Земјпделска пплитика релевантна за правата пд ИС 

 
Защтитата на гепграфскипт и традиципналнипт назив на прпизвпдите вп МК се регулира сп 
Закпнпт за квалитетпт на земјпделските прпизвпди.xv Закпнпт, a пспбенп сп измените и 
дппплнуваоата пд 2016 гпдина, е решиси целпснп хармпнизиран сп пплитиката за квалитет на 
ЕУ, пднпснп сп Регулативата 1151/2012 на ЕУ. Сп цел да се ппддржи и зајакне защтитата на 
гепграфската пзнака и пзнаката на пптеклп, МЗШВ презема мерки за активна прпмпција  и 
инфпрмираое на прпизвпдителите за мпжнпста за защтита на називпт на нивните прпизвпди 
щтп имаат гепграфски карактер и на тпј нашин ги стимулира да ги защтитат пд злпупптреба, 
имитација, нарущуваое на угледпт, гарантиран квалитет и автентишнпст, итн. 
Пвие прпмптивни активнпсти главнп се врщат преку Агенцијата за финансиска ппддрщка вп 
земјпделствптп и руралнипт развпј (АФПЗРР), преку јавни ппвици.42 
 
АФПЗРР пбјави ппвик за пбука за ппдпбри спветпдавни услуги за фармерите преку прпектпт 
RAMONES-PL. Спветпдавните услуги играат незаменлива улпга за успещни земјпделски 
практики, за усвпјуваое на инпвативни технплпгии и за управуваоетп сп пазарните и 
административните прпгнпзи. Македпнските фармери имаат пптреба пд спветпдавни услуги 
кпищтп ќе бидат ппстпјанп мпдернизирани и надградувани спгласнп нивните практики. За таа 
цел вп јули на универзитетпт Гпдплп, Унгарија, претставници на АФПЗРР ушествуваа вп 
специјална пбука вп рамките на прпектпт RAMONES-PL. 
 
АФПЗРР истп така ја пбјави брпщурата „Прирашник за защтита на традиципнални прпизвпди“. 
 
МЗШВ е истп така пдгпвпрнп за предлагаоетп на наципналната пплитика и закпнпдавствп вп 
пбласта на семе и саден материјал за земјпделски растенија, вклушителнп и за правата на 
растителни спрти и селекципнерски права.  

 

2.1.8. Квантификација на креираоетп на интелектуална сппственпст вп Северна Македпнија 

 
Ппднесени пријави за патент 
 

Табела 4 

Гпдина Дпмащни Странски Вкупни Дпмащни какп % 
пд вкупните 

2016 49 994 1043 4,70 

2017 52 951 1003 5,18 

2018 32 1062 1094 3,01 

2019 49 1050 1099 4,46 

2020 44 991 1035 4,25 

 
 
Ппднесени пријави за индустриски дизајн 

Табела 5 

Гпдина Дпмащни Странски Вкупни Дпмащни 
какп % пд 
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 АФПЗРР пбјави пглас бр 07/2021 за ппднесуваое пријави за кпристеое на средства пд прпграма за финансиска 
ппддрщка на руралнипт развпј за 2021г. Предмет на пвпј ппвик е дпделуваое на финансиска ппддрщка за мерката 
112 „Ппддрщка на млади фармери да птппшнат земјпделска дејнпст“, какп и ппвик брпј 01/2021 за ппднесуваое на 
бараое за кпристеое на средства пд ИПАРД прпграмата 2014-2020 за мерката 7 „диверсификација на фарми и 
делпвен развпј“. Финансиските средства пп ппединешнп бараое се дпделуваат какп неппвратна финансиска 
ппддрщка (грант) вп висина пд 65% пд вреднпста на вкупните прифатливи инвестициски трпщпци. 



вкупните 

2016 22 303 325 6,77 

2017 35 253 288 12,15 

2018 33 194 227 14,53 

2019 34 242 276 12,31 

2020 21 249 270 7,78 

 
 
Ппднесени пријави за тргпвска марка 

Табела 6 

Гпдина Дпмащни Странски Вкупни Дпмащни какп % 
пд вкупните 

2016 782 390843 4690 16,67 

2017 780 3539 4319 18,06 

2018 843 3482 4325 19,49 

2019 870 3566 4436 19,61 

2020 813 3173 3986 20,40 

 
Гепграфска пзнака и пзнака на пптеклп 
 
Вп перидпт пд 2016 дп 2020 гпдина ДЗИС регистрира 4 пзнаки за пптеклп и ниту една 
гепграфска пзнака. Вп истипт перипд МЗШВ регистрира една гепграфска пзнака. 
 
Регистрирани растителни спрти 

Табела 7 

Гпдина Дпмащни Странски Вкупни Дпмащни какп % 
пд вкупните 

2016 4 14 18 22,22 

2017* - - - - 

2018 1 3 4 25 

2019 3 0 3 100 

2020* - - - - 

*нема ппдатпци 
 
Клучни индикатпри сппред ГИИ за Северна Македпнија пд 2017 дп 2021 гпдина 
 
Иакп глпбалнптп рангираое на Северна Македпнија сппред ГИИ мпже да се пцени какп 
задпвплителнп и стабилнп (псвен вп 2018 гпдина), најрелевантните ппдиндекси за 
Стратегијата за ИС имаат ппмалку ппвплни вреднпсти и ппкажуваа разлишни трендпви. Пвие 
ппдиндекси се Ппврзанпст на инпвативнпста, Креираое на знаеое, Апспрпција на знаеое и 
Креативни стпки и услуги.  
 
На табела 8 и Графикпн 2 се ппкажува дека самп ппдиндекспт „Креативни стпки и услуги“ бил 
рангиран ппдпбрп пд ГИИ вп првите 3 гпдини пд набљудуванипт перипд. Вп 2020-2021 гпдина 
пвпј ппдиндекс бил рангиран пплпщп пд ГИИ за Северна Македпнија. Сите други 
гпренаведени индикатпри ппкажуваат ппдпптимални вреднпсти и трендпви.  
 

          Табела 8 
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 Недпстасуваат ппдатпци за теритпријалнптп прпщируваое преку Мадридскипт систем за 2016 г.  



 Ранг листа 
2017 г. 

Ранг листа 
2018г. 

Ранг листа 
2019г. 

Ранг листа 
2020г. 

Ранг листа 
2021г. 

Вкупнп ппфатени држави 127 126 129 131 132 

Северна Македпнија ГИИ  61 84 59 57 59 

Креираое на знаеое  79 71 74 71 73 

Ппврзанпст сп 
инпвативнпста  

48 123* 107 120 116 

Апспрпција на знаеое 86 83 79 61 57 

Нематеријални средства 56 120* 72 99 109 

Креативни стпки и услуги 55 55 55 61 60 

* Не се испплнети минималните услпви за ппфатенпст сп ппдатпци. 
 

          Графикпн 2 

 
 
Ппврзанпста сп инпвативнпста ги ппфаќа истражувашките спрабптки ппмеду универзитетите и 
индустријата, нивптп на развпј вп кластерпт, брутп расхпдите за истражуваое и развпј (БРИР) 
финансирани пд странствп, заеднишките пптфати, ппднеспците за „патентни фамилии“.44  
 
Пвпј индикатпр ппкажува неприфатливп слабп ранг местп и трендпви. Вп 2021 гпдина, сппред 
пвпј индикатпр Северна Македпнија се рангира на 116 местп пд 132 држави. Слабата 
спрабптка на пплетп на истражуваоетп и развпјпт ппмеду индистријата и универзитетите е вп 
кпнтинуитет идентификувана вп брпјни стратещки дпкументи и пвде се ппдвлекува какп една 
пд најважните цели за унапредуваое на спстпјбата. 
 

                                                 
44

 Брпјпт на „патентни фамилии“, при щтп патента фамилија сп ппднесени апликации вп најмалку 2 разлишни завпда 
е ппдвид на патентни фамилии кај кпищтп защтитата на патентпт се бара вп најмалку две разлишни земји. 
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Други елементи пд пвпј индикатпр истп така играат важна улпга, па тука псвен згплемуваоетп 
на БРИР финансиранп пд странствп и унапредуваоетп на заеднишките пптфати, пспбенп се 
пптенцира згплемуваоетп на брпјпт на „патентни фамилии“. 
 
Креираоетп на знаеое45 ппфаќа: патенти сппред пптеклп, ПЦТ патенти сппред пптеклп, „мали 
патенти“ сппред пптеклп, наушни и технишки трудпви, цитирани дпкументи Х-индекс. Пва е 
еден пд најрелевантните индикатпри вп кластерпт Креираое на ИС. Какп щтп е прикажанп на 
графикпнпт ппгпре, Северна Македпнија се рангира на знашителнп ппслабп местп сппред пвпј 
ппдиндекс вп сппредба сп ГИИ. Пва е јасен и силен индикатпр за тпа щтп треба да се ппдпбри 
преку имплементацијата на пваа Стратегија. 
 
Важен индикатпр пд кластерпт „Кпмерцијализација и делпвна примена на ИС“ претставува 
апспрпцијата на знаеоетп. Тпа вклушува, плаќаоа за ИС,46 виспкп технплпщки увпз и увпз на 
ИКТ услуги (какп прпцент пд вкупнипт тргпвски биланс), нетп СДИ какп прпцент пд БДП, 
истражувашки талент какп прпцент на делпвните претпријатија. Вреднпста (рангпт) на пвпј 
ппдиндекс е ущте ппмалку ппвплен вп сппредба сп креираоетп на знаеое вп првите 3 гпдини 
пд набљудуванипт перипд. Пва е дппплнителна стратещка наспка щтп треба да се унапредува 
вп нареднипт петгпдищен перипд.  
 
За да се згплемат СДИ вп Северна Македпнија треба да се пбезбеди целпснп стимулативнп 
бизнис ппкружуваое. Пд аспект на пваа стратегија за ИС, се пптенцира дека ппстпи знашителна 
медусебна врска ппмеду развпјпт на наципналнипт систем за ИС и СДИ.47 
Ппнатампщен релевантен ппдиндекс за пваа стратегија се „нематеријалните средства“ кпищтп 
ги ппфаќаат тргпвските марки сппред пптеклп48, индустриските дизајни сппред пптеклп49, 
креираое на ИКТ и бизнис мпдел, креираое на ИКТ и прганизациски мпдел. Пвпј индикатпр 
ппкажува негативен тренд щтп мпра да се ппмести вп текпт на имплементацијата на пваа 
стратегија. 
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 Брпјпт на дпмащни пријави за патент ппднесени вп наципналнипт патентен завпд, брпјпт на медунарпдни пријави 
за патент ппднесени пд резиденти преку Дпгпвпрпт за спрабптка вп пбласта на патентите администриран пд СПИС, 
защтитата на „малите патенти“ не ппстпи вп Северна Македпнија (нп сп пваа стратегија силнп се преппрашува 
истипт да се впведе вп наципналната рамка за ИС), брпј на пбјавени наушни и технишки статии (пресметани 
нпминалнп а не прпцентуалнп), брпј на пбјавени статии щтп дпбиле најмалку Х цитати. 
46

 Надпместпци за упптребата на ИС щтп не се вклушени вп други плаќаоа (% пд вкупната тргпвска размена), вп 
прпсек за три ппследни гпдини или распплпжливи ппдатпци. Вреднпста сппред EBOPS 2010 пднпснп: фактурите се 
меду резиденти и нерезиденти за кпристеое на сппственишки права (какп патенти, тргпвски марки, автпрски права, 
индустриски прпцеси и дизајни, вклушителнп и тргпвски тајни, франщиза) какп и за лиценци за репрпдукција или 
диструбуција (или двете) на ИС птелптвпрена вп прпизведени пригинали или прптптиппви (на пр. автпрски права за 
книги и ракпписи, кпмјутерски спфтвер, кинематпграфскп делп и снимаое на звук) и српдни права (какп за настап 
вп живп и ТВ, кабелскп или сателитскп емитираое). 
47

 „Ппкрај плеснуваоетп на увпспт на технплпщки интензивни капитални дпбра, патентнипт систем е наменет какп 
нашин за стимулираое на медунарпднипт технплпщки трансфер преку други канали, какп щтп се СДИ или преку 
лиценцираое. Ваквите фпрми на технплпщки трансфер се мпќни нашини за унапредуваое на прпдуктивнпста сп 
пглед на тпа щтп гп пвпзмпжуваат лпкалнптп искпристуваое на технплпгија пд странски извпр. Пд истата пришина 
тие се истп така сензитивни и на ефективнпста на лпкалната патентна защтита какп щтп се ппкажува сп епириски 
дпкази...“. Вп некплку емпириски студии се утврди ппзитивен и знашаен ефект на ппсилни права пд ИС врз 
распределбата на СДИ кај земји вп развпј (вклушителнп и вп земји вп истпшна еврппа). Псвен тпа, сп патентите се 
стимулира знашителнп згплемуваое на влезните инвестиции вп прпизвпдствени капацитетити вп сппредба сп 
капацитети за дистрибуција. Извпр „Патенти, тргпвија, и странски директни инвестиции вп ЕУ. ЕПЗ, Нпември 2017.  
48

 Брпј на дпмащни пријави за тргпвска марка (класи на дпбра/услуги спдржани вп пријавите за 2020г.) ппднесени 
вп некпја наципнална или регипнална канцеларија. 
49

 Брпјпт на дпмащни пријави за индустриски дизајн (брпј на дизајни ппфатени вп пријавите за индустриски дизајн 

вп 2020 г.) ппднесени вп некпја наципнална или регипнална канцеларија. 

 



Пд аспект на пваа стратегија за ИС какп стратещка цел се смета згплемуваоетп на брпјпт на 
дпмащни тргпвски марки и индустриски дизајн. 

 
Вп креативните стпки и услуги50 е вклушен извпзпт на креативни и културни услуги какп 
прпцент пд вкупнипт тргпвски биланс, наципналните дплгпметражни филмпви (на милипн 
жители пд 15 дп 69 гпдини), пазарпт на забава и медиуми (на 1000 жители пд 15 дп 69 
гпдини), пешатарствптп и други медиуми какп % пд прпизвпдствптп, извпзпт на креативни 
стпки какп % пд вкупнипт тргпвски биланс. Сппред пвпј ппдиндекс, Северна Македпнија се 
рангира ппдпбрп пткплку сппред ГИИ индекспт вп првите 3 гпдини пд набљудуванипт перипд, 
а вп 2020 и 2021 гпдина се рангира на решиси истп нивп. Креативните стпки и услуги и нивнипт 
екпнпмски придпнес се ущте еден важен аспект за ппнатампщнп ппдпбруваое.  

 

2.1.9. Пбразпвание и едукација за ИС 

 
Пд сите акредитирани институции за виспкп пбразпвание, пбразпваниетп на пплетп на 
правптп вп врска сп ПИС е активнп прганизиранп на решиси сите правни факултети вп државата 
и на приватните универзитети вп Северна Македпнија. Вп кампуспт на технишките51 и 
уметнишките факултети недпстига предмет пд пбласта на ИС.  
На правнипт факултет „Јустинијан I“ при УКИМ, центарпт за едукација на ИС е фпрмиран какп 
ппсебна прганизациска единица вп 2006 гпдина, шија щтп мисија е да врщи едукативни, наушни 
и применети активнпсти вп пбласта на ПИС. Пвпј центар прпизлезе пд Центарпт за 
пбразпвание за индустриска сппственпст кпјщтп беще фпрмиран вп 2004 гпдина. ЦИПЕ 
претставува еден пд шетиринаесетте центри вп глпбалната мрежа на академии за ИС на СПИС 
и има склушенп мемпрандум за спрабптка сп Владата на Северна Македпнија. На истипт 
факултет вп втприпт циклус на студии ппстпи ппсебен пддел Интелектуална сппственпст, а вп 
третипт циклус на студии ппстпи ппдпддел интелектуална сппственпст.  
 
 
Струшна едукација 
 
Застапниците за ИС мпра да гп пплпжат струшнипт испит за застапници за индустриска 
сппственпст. Пред да гп пплагаат испитпт, кандидатите ппминуваат пбука сппред испитната 
прпграма. Пбуката ја врщат шленпвите на испитната кпмисија, вклушителнп и експерти пд 
ДЗИС.  
Се пптенцира дека не ппстпи квалификуван адвпкат за еврппски патенти вп МК (адвпкат за 
патенти щтп гп има пплпженп еврппскипт квалификациски испит). 
Не ппстпјат ни пфицијални инфпрмации за брпјпт и структурата на младите прпфесипналци пд 
Северна Македпнија кпищтп ппминале адекватна и кпмплетна пбука на рабптнптп местп вп 
СПИС, ЕПЗ или ЕУИПП.52 
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 Креативните дпбра какп щтп се дефинирани вп Рамката на УНЕСКП пд 2009 г. за културна статистика, табела 3, 

Медунарпдна тргпвија за културни дпбра и услуги врз пснпва на Хармпнизиранипт систем пд 2007 г. 

 
51

 На Мащинскипт факултет се нуди предметпт „Впвед вп правптп за ИС“ какп избпрен предмет вп втпр семестар. Вп 
прпсек пкплу 30 студенти гп бираат (кпментар пд прпф. д-р Ј. Дабпвиќ Анастаспвска и прпф. д-р Неда Здравева пд 
8.10.2021 г.. 
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 Вп пвпј ппглед да се види Паневрппската SEAL прпграма щтп пвпзмпжува пракса за млади прпфесипнални дп две 
гпдини вп ЕПЗ и ЕУИПП. Ппстпјат практиканти пд Северна Македпнија, нп пптпа не се вклушени вп наципналнипт 
систем за ИС.  



2.1.10. Прпграми за ппдигнуваое на свеснпста и инфпрмираое за ИС 

 
Вп прпграмите за ппдигнуваоетп на свеснпста и инфпрмираоетп за ИС важна улпга играат 
шинителите вп наципналнипт систем за ИС. ДЗИС, МК, МЗШВ, МЕ, ФИТР, ЦУ, МПН, АФП, СК, 
ПКУ, Здруженијата на пптрпщуваши и спветпдавните тела за пптрпщуваши на лпкалнп нивп. 
Вп пвпј ппглед улпгата на стппанските кпмпри кпн бизнис заедницата е пд непрпценливп 
знашеое. Вп пбласта на екпнпмијата има 4 активни и видливи стппански кпмпри: СК на 
Северна Македпнија, Спјуз на СК на Македпнија, СК на Северпзападна Македпнија и СК на 
инфпрматишка и кпмуникациска технплпгија (МАСИТ). Се забележува дека генералнп дека 
ниту еден пд гпре наведените шинители нема кпхерентна, дпследна и ппстпјана прпграма за 
ппдигнуваое на свеснпста на релевантните аспекти пд ИС вп јавнпста.  
Дпбар пример за инфпрмираое на пдредени заинтересирани кругпви се гледа вп спрабптката 
ппмеду ДЗИС и СК на Северпзападна Македпнија. На непдамнещнипт спстанпкxvi на 
ракпвпдителите на ДЗИС и СК на Северпзападна Македпнија беа дпгпвпрени заеднишки 
активнпсти за ппдигнуваоетп на свеснпста за важнпста на защтитата на ПИС вп иднина. 
Струшни лица пд ДЗИС ќе изврщат ппсета на кпмпаниите шленки вп кпмпрата и ќе им ги 
пбјаснат придпбивките и прпцедурите за защтита на разлишни ПИС, какп и мпжнпстите за 
пристапуваое и кпристеое на медунарпдните електрпнски дата бази. 

Какп дел пд текпвната спрабптка ппмеду пвие две тела беа пдржани рабптилници за защтитата 
на правата пд индустриска сппственпст вп некплку градпви вп северп-западнипт регипн, при 
щтп беа ппсетени 57 кпмпании. 

 

2.2. Стекнуваое на права пд интелектуална сппственпст (администрација на ИС) 
Вп пва ппглавје се претставуваат институципналните и закпнпдавните аспекти пд стекнуваоетп 
на ПИС вп Северна Македпнија сппред сппдветен правп пд ИС и надлежнптп наципналнп 
административнп телп.  

 

2.2.1. Институципналнп нивп 

 

 Надлежни институции за администрираое на ИС вп МК се следните: 

 Државен завпд за индустриска сппственпст (ДЗИС) 

 Министерствп за земјпделствп, щумарствп и впдпстппанствп (МЗШВ), 

 Пддел за стандарди и квалитет на земјпделски прпизвпди 

 Управа за семе и саден материјал 

 Министерствп за култура (МК) – пддел за автпрски и српдни права 

 Агенција за аудип и аудип-визуелни медиумски услуги (ААВМУ) 

 Застапиците за ИС и нивните здруженија. 

 
2.2.1.2. Државен завпд за индустриска сппственпст (ДЗИС) 
 
Сппред шленпт 9 пд Закпнпт за индустриска сппственпст ДЗИС претставува административна 
прганизација сп статус на независнп државнп административнп телп сп надлежнпсти утврдени 
сп закпн. 



ДЗИС има свпјствп на правнп лице. Пдгпвара дирекнп на Министерствптп за екпнпмија (МЕ). 
Сппред шленпт 316 пд Закпнпт, МЕ врщи надзпр врз спрпведуваоетп на пдредбите пд Закпнпт 
и сппдветните ппдзакпнски акти. 
Сп ДЗИС ракпвпди директпр кпј щтп гп претставува Завпдпт. Директпрпт има заменик. 
Директпрпт на ДЗИС и негпвипт заменик се бираат на јавен пглас53. 
Пперативните средства на ДЗИС се пбезбедуваат преку сппствени прихпди, а пп пптреба преку 
дппплнителни средства пд државнипт бучет. ДЗИС кпристи сппствени прихпди за задашите щтп 
ги врщи спгласнп Мадридскипт дпгпвпр, Прптпкплпт пд Мадрид и Хащкипт дпгпвпр, 
вклушителнп и наплатата на трпщпците вп ппстапката какп и пд надпместпците щтп ги наплаќа 
за пбезбедуваое на инфпрмативни услуги. ДЗИС пдржува ппзитивен пперативен резултат. 
ДЗИС ппдгптвува предлпзи за усвпјуваое на правни и други акти на пплетп на индустриската 
сппственпст; ја прпмпвира защтитата на индустриската сппственпст; ја претставува државата и 
се залага за нејзините интереси пред медунарпдните, еврппските и регипналните прганизации 
за индустриска сппственпст; ппведува иницијативи за ратификација на медунарпдни дпгпвпри 
и се грижи за исппрашуваоетп на пбврските вп пбласта на индустриската сппственпст кпищтп 
прпизлегуваат пд ратификацијата на медунарпдните дпгпвпри щтп ја пбврзуваат Северна 
Македпнија; ппдгптвува и пбјавува упатства, прирашници и кпментари вп пбласта на 
индустриската сппственпст; спрабптува сп други субјекти вклушени вп системпт на защтата на 
индустриската сппственпст вп земјата и вп странствп и врщи други задаши предвидени сп 
закпн. 
Сп пдлука на Владата, ДЗИС се именува какп кппрдинатпр на рабптната група за ппглавјетп 
3.07 Правп на интелектуална сппственпст; вп ппдгптпвката на НПАА и вп ппдгптпвките на 
прегпварашките ппзиции. Следственп на тпа, ДЗИС игра активна улпга вп следеоетп на 
имплементацијата на активнпстите сппред НПАА какп сеппфатен дплгпрпшен дпкумент щтп ги 
дефинира временските рамки за усвпјуваоетп на закпнпдавствптп на ЕУ, на стратещките 
наспки, пплитики, рефпрми, структури, ресурси и крајни рпкпви щтп треба да се 
имплементираат за Северна Македпнија да ги испплни услпвите за шленствп вп ЕУ. 
ДЗИС е именувана преку пдлука на Владата да биде кппрдинатпр на рабптата на 
Кппрдинативнптп телп за интелектуална сппственпст (КТИС)xvii, преку кпе се врщат знашителни 
активнпсти на пплетп на изврщуваоетп на ПИС и бпрбата прптив фалсификатпт и пиратеријата. 
 
Кадрпвски пптенцијал на ДЗИС и развпен план за шпвешки ресурси 
 
Сппред актите за систематизација и внатрещна прганизација на ДЗИС, ппстпјат 3 сектпра; 
Сектпр за патенти и технплпщки надзпр, Сектпр за тргпвски марки, индустриски дизајн, пзнаки 
на пптеклп и гепграфски пзнаки и Сектпр за ппщти рабпти. Има седум пддели вп рамките на 
сектприте. 
 
Пд 54-те рабптни места наведени вп Актпт за систематизација самп 30 се пппплнети.  
 
Кадрпвската спстпјба не пдгпвара сп пптребите за ефикаснп и ефективнп изврщуваое на 
активнпстите вп рамките на делпкругпт на ДЗИС. Пва се пднесува какп на брпјпт на врабптени, 
така и на јаснптп и прецизнп дефинираое на нивните пдгпвпрнпсти и сппдветни управувашки 
механизми54, па така ДЗИС треба да усвпи нпви акти за интерна прганизација и 
систематизација на рабптните места. 
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 (Закпн за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за индустриска сппственпст – Службен весник бр. 41 пд 27 
февруари 2014 г.). 
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 Решиси идентишни заклушпци и преппраки какп и вп Стратегијата за интелектуална сппственпст на Република 
Македпнија за 2009 – 2012 г. 

 



ДЗИС спрпведе функципнална анализа сппред кпјащтп се преппраша да се фпрмира нпв Сектпр 
за еврппски пращаоа, медунарпдна спрабптка и правни рабпти вп кпј щтп ќе се ппфатат 2 
пддела сп пп 5 врабптени.  
Главната закана вп пвпј ппглед е фактпт дека знашителен брпј пд ппискусните експерти вп 
ДЗИС треба да се пензипнираат вп наредните 1 дп 3 гпдини.  
  
Фпрмален и сущтински испитен прпцес 
 
ДЗИС дпделува и администрира патенти, тргпвски марки, индустриски дизајни и гепграфски 
пзнаки (псвен за земјпделски прпизвпди и прехрамбени прпизвпди). Псвен тпа ДЗИС дпделува 
права за защтита на тпппграфијата на интегрирани кпла. Вп рамките на административната 
прпцедура за дпбиваое и защтитуваое на правата пд индустриска сппственпст, ДЗИС прима 
пријави за защтита на ПИС; впди евиденција на дпделени права и друга евиденција 
ппределена сп Закпн; пбјавува службенп гласилп щтп спдржи ппдатпци за ппднесените 
пријави и дпделените ПИС.  
 
ДЗИС нпси пдлуки вп административна прпцедура за дпделуваое на ПИС. Пдлуките на ДЗИС 
се кпнешни. Прптив пдлуките на ДЗИС мпже да се ппведе управен сппр пред Управнипт суд. 
Втпр степен на управната ппстапка е ппстапката пред Вищипт управен суд, кпјщтп дпнесува 
пдлука пп жалба прптив пдлуките на Управнипт суд. 
 
ДЗИС врщи фпрмална прпверка на пријавите за патент и пптпа дпнесува кпнешна пдлука сп 
кпјащтп се пдпбруваат патентни права на перипд пд 10 гпдини. Дпделените патенти се 
евидентираат вп регистарпт на патенти и се пбјавуваат вп Службенптп гласилп на Завпдпт. 
Ппстапката за целпснп испитуваое на патентите се врщи на бараое на барателпт (дпкплку 
барателпт има намера да пбезбеди 20 гпдищна защтита на патентпт) вп еднп пд пвластените 
владини и медуреспрни институции кпищтп имаат статус на медунарпден прган за испитуваое 
и/или медунарпден прган за прелиминарнп испитуваое сппред Сппгпдбата за спрабптка на 
пплетп на патенти (ПЦТ) или вп една пд институциите сп кпја щтп е склушен ппсебен дпгпвпр за 
истражуваое и испитуваое (бирпа вп Унгарија и Рпманија). 
 
ДЗИС врщи фпрмалнп и пптпплнп испитуваое на пријавите за индустриски дизајн. Пп 
пбјавуваоетп на пријавата вп службенптп гласилп на Завпдпт птппшнува рпк пд 90 дена за 
ппднесуваое на пригпвпр прптив пбјавената пријава. Дпкплку не се ппднесе пригпвпр, се 
дпделува правптп, а индустрискипт дизајн се евидентира вп регистерпт и се пбјавува вп 
Службенптп гласилп на ДЗИС.  
Вп врска сп регистрацијата на тргпвски марки, ДЗИС истп така врщи фпрмалнп и пптпплнп 
испитуваое. Какп дел пд ппстапката за пптпплнп испитуваое, ДЗИС пп службена дплжнпст ја 
испитува апсплутната пснпва за пдбиваое на пријавата. Пптпа пријавата се пбјавува вп 
службенптп гласилп на ДЗИС. Пригпвпр мпже да се ппднесе вп рпк пд 90 дена пд денпт на 
пбјавуваоетп на пријавата вп врска сп релативната пснпва за пдбиваое на истата. Дпкплку не 
се ппднесе пригпвпр, се дпделува правптп на тргпвска марка, па се внесува вп Регистарпт на 
тргпвски марки и се пбјавува вп службенптп гласилп на ДЗИС.   
 
Гепграфскипт назив се защтитува преку пзнака на пптеклп55 и гепграфска пзнака (ГП)56. 
Гепграфскипт назив мпже да се кпристи за ппределуваое на прирпдни, индустриски, 
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 ПП - Пзнаката на пптеклптп е гепграфскипт назив на земјата, регипнпт или местптп сп кпј се пзнашува прпизвпдпт 
кпј пптекнува пд тпа ппдрашје и шиј квалитет и ппсебни свпјства исклушивп или претежнп се услпвени пд 
гепграфската средина вклушителнп и прирпдните и шпвешките фактпри и шие прпизвпдствп, прерабптка и ппдгптпвка 
вп целина се пдвиваат на пдреденп пгранишенп ппдрашје на пптеклптп.  
 



занаетшиски и прпизвпди пд дпмащна ракптвпрба. Гепграфскипт назив не мпра да ги 
испплнува бараоата за защтита затпа щтп пзнаката на пптеклп мпже да се защтити какп 
гепграфска пзнака. Защтитата на називпт на местптп на пптеклп на пдреден прпизвпд преку 
гепграфска пзнака и пзнака на пптеклп се врщи сп пдлука и внесуваое на гепграфскипт назив 
на прпизвпдпт и типпт на прпизвпдпт на кпјщтп се пднесува тпј назив вп Регистарпт на 
защтитени гепграфски називи. 
 
Правптп на кпристеое на защтитени гепграфски називи се стекнува сп пдлука за дпделуваое 
на правптп и истата се внесува вп регистарпт на пвластени кприсници на защтитени гепграфски 
називи. Защтитата на пзнаките на прпизвпди и гепграфската пзнака на земјпделски и 
прехрамбени прпизвпди е вп надлежнпст на МЗШВ. 
 
Автпматизација на прпцедурите 
 
 
Прпцеспт на дпделуваое ПИС (сп исклушпк на пзнака на пптеклп и гепграфска пзнака) се 
автпматизира вп 2000-та гпдина преку дпнацијата пд СПИС на ИПАС спфтверпт.57 Пп првишната 
хармпнизација на ИПАС спфтверпт сп наципналната правна рамка не е изврщена решиси 
никаква перспнализација на автпматизиранипт систем за дпделуваое на права и ппкрај 
гплемипт брпј на прпмени вп прпцедурите. 
 
Пришината за неадекватната примена на ИПАС системпт се гледа вп недпстатпкпт пд пбушен ИТ 
перспнал кпјщтп ќе мпже да ги врщи неппхпдните адаптации на ИПАС ситемпт кпн пптребите 
на Завпдпт. 
 
Стратещкипт план на ДЗИС за 2021-2023 гпдина вп рамките на спрабптката сп СПИС гп 
предвидува птстрануваоетп на недпстатпците на ИПАС системпт преку сппдветна пбука на ИТ 
перспналпт кпјщтп ппнатаму ќе мпже да ја врщи неппхпдната перспнализација. 
  
Псвен дефицитпт пд шпвешки ресурски, ппстпи пшигледен недпстатпк пд сппдветна технишка 
ппрема. ДЗИС сп цел да е вп шекпр сп најнпвата технплпгија треба да пбезбеди сппдветна 
ппрема: сервери, мрежна ппрема, десктпп кпмпјутерији, скенери, пешаташи. 
Базите на ппдатпци сп права пд индустриска сппственпст се јавнп дпстапни. Вп нив мпже да се 
пребаруваат библипграфски ппдатпци и правнипт статус на патентите, тргпвските марки и 
индустриските дизајни. Гепграфските пзнаки не се вклушени вп базата на ппдатпци на ДЗИС.  
 
Електрпнскп аплицираое и Е-сервиси 
 
Вп рамките на дпгпвпрпт за спрабптка ппмеду ДЗИС и Еврппскипт завпд за интелектуална 
сппственпст (ЕУИПП) вп ДЗИС се имплементирани алатките TMclass, TMview, Design Class and 
DesignView. Сè ущте е вп тек имплементацијата на алатката CESTO, кпја щтп е дизајнирана за да 
гп плесни испитуваоетп на апсплутната пснпва за пдбиваое на пријавата. 
  
Front Office претставува алатка за електрпнска пријава за тргпвски марки и дизајни и таа е вп 
прпцес на реализација. 
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 ГП - Гепграфска пзнака е гепграфскипт назив на земјата, регипнпт или местптп сп кпј се пзнашува прпизвпдпт шиј 
квалитет, угледпт или други карактеристики вп сущтина мпжат да се припищат на гепграфскптп пптеклп  
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 Систем за администрираое на индустриска сппственпст (ИПАС) – спфтвер развиен пд СПИС за ппддрщка на 
пбрабптката на патенти, тргпвски марки и индустриски дизајни пд ппднесуваое на пријава па се дп дпделуваое на 
правата и прпцеспт ппст-дпделуваоетп. Тпа е ИТ систем на рабптни прпцеси щтп мпже да се прилагпдува на 
бараоата и правната рамка на наципналните завпди за ИС.  



 
Ппдгптпвката за електрпнскптп ппднесуваое на пријавите за патент е птппшната вп рамките на 
билатералната спрабптка сп Еврппскипт патентен завпд (ЕПЗ) вп 2015 гпдина. Вп спрабптка сп 
експерти пд ЕПЗ беще изврщена анализа на ИТ инфраструктурата на ДЗИС, а беа птппшнати и 
активнпсти за ппдгптпвка на електрпнскптп ппднесуваое на пријави за патенти вп јануари 
2016 гпдина. Пвие активнпсти сè ущте не се заврщени.58  
 
Истипт прпект за технишка ппмпщ шијащтп цел е израбптката на пваа Наципнална стратегија 
има предвиденп активнпсти сп кпищтп треба да му се ппмпгне на ДЗИС да впведе електрпнскп 
ппднесуваое на апликации и е-сервиси. Пвпј прпблем ппстпјанп се јавува и какп тема е дел пд 
стратещките цели вп сите релевантни дпкументи и планпви пд минатптп, а истпвременп 
претставува и еден пд главните цели на пваа Стратегија. Ќе се разрабпти деталнп и ќе се 
имплементира преку ппсебен пакет на активнпсти. 

 
 

Е-мрежа за размена на ппдатпци на ИС меду прганите на прпгпнпт 
 
Вп 2006 гпдина птппшна креираоетп на датабазите и размената на инфпрмациите сп други 
надлежни пргани вп пплетп на защтита на ПИС. Ппд КАРДС прпграмата беще ппдгптвен ИРИС 
системпт за размена на ппдатпците меду ДЗИС и надлежните пргани за спрпведуваоетп на 
защтитата на ИС, медутпа самипт систем–веб платфпрмата не се стави вп функција. 
 
Прпблемпт сп е-мрежата е веќе истакнат вп Стратегијата за ИС на Република Македпнија 2009-
2012 гпдина и се ппвтпрува и вп Наципналната стратегија за индустриска сппственпст (2016-
2018 гпдина). Слишнп какп и е-пријавата, и е-сервисите и е-мрежата се едни пд главните цели 
на пваа Стратегија и се разрабптуваат деталнп преку пакет на активнпсти. 
 
Нищтп пд претхпднп наведенптп не е претхпднп имплементиранп. 
 
Прпблеми сп кпмуникацијата 
 
Вп 2010 гпдина беще израбптена „Прпграмата за сервисна приентиранпст“ на ДЗИС. Сппред 
пваа Прпграма, редпвнипт нашин на инфпрмираое на јавнпста треба да се врщи преку веб 
страната на ДЗИС, пешатените медиуми, кпнференциите за пешат, инфпрмативните флаери или 
други фпрми за кпмуникација сп медиумите. Двајца врабптени пд ДЗИС беа ппределени за 
кпмуникација сп јавнптста. 
 
Најшестите нашини на кпмуникација сп кприсниците се телефпнската и е-маил кпмуникацијата. 
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 Вп врска сп пваа тема се врщи упатуваое на Стратегијата за ИС за 2016-2018 г.:  
„Државнипт завпд за индустриска сппственпст вп спрабптка сп Еврппскипт патентен завпд вп 
текпт на 2015 презеде активнпсти за впведуваое на on-line ппднесуваое на пријави за патенти. Вп 
спрабптка сп експертски тим за спрабптка на ЕПП, беще направена сппдветна анализа на ИТ 
инфраструктурата на Завпдпт, и ппради недпстатпк на сппдветна ппрема, следните активнпсти беа 
спрпведени пред впведуваое на on-line ппднесуваое на пријави за патенти: 
- набавка на сппдветна ппрема, какп щтп е сервер мащина сп Linux пперативен систем, SUSE 11 
СЛЕ, PatNet на ппремата на Cisco (рутер и свиш) 
- Сервер Кпнфигурација 
- PatNet сет кпнфигурација 
- Се впсппстави линија за безбеднпст сп Еврппскипт патентен завпд 
- Инсталација на системпт EPTOS 
- Надградба на Firewall системите на ДЗИС.“  
 



 
Пријави за ИС и пдпбрени бараоа 
 
Ппдетални инфпрмации за ппднесените и пдпбрените бараоа на разлишни права пд 
индустриска сппственпст, вклушителнп и медунарпдните пријави/регистрации сппред 
Мадридскипт систем за тргпвски марки, Хащкипт систем за индустриски дизајни и 
пријавите/регистрациите на патенти сппред ПЦТ и ЕПЗ се дадени вп Дпдатпкпт 2. 
 
Сп пглед на тпа щтп главната рабпта вп ДЗИС се врщи за дирекни/дпмащни пријави, нивната 
динамика е наведена вп табелата ппдплу 
 
Брпј на дпмащни пријави сппред правп пд ИС 
 

Табела 9 
 

Гпдина Пријави за 
патент 

Пријави за 
дизајн 

Пријави за 
тргпвска марка  

2016 49 22 782 

2017 52 35 780 

2018 32 33 843 

2019 49 34 870 

2020 44 21 813 

  
 

Графикпн 3 
 

 
                                                                                                        
 
                                                                                                            
 
 
 

Графикпн 4 
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2.2.1.2. Министерствп за земјпделие, шумарствп и впдпстппанствп (МЗШВ) 
 
Вп пва ппглавје се разрабптува административнптп нивп на надлежнпстите на 
Министерстпвптп вп врска сп администрираоетп на ИС. 
 
На административнп нивп улпгата на МЗШВ вп пбласта на ИС е двпкратна: 
а) Защтита на гепграфска пзнака и пзнака на пптеклп за земјпделски и прехрамбени 
прпизвпди. 
б) Защтита на нпви спрти на растенија и селекципнерски права. 
 
Спгласнп ппстпешкптп закпнпдавствп, пвие надлежнпсти се дпделени на: 
А. Пдделениетп за стандарди и квалитет на земјпделски прпизвпди, и 
Б. Управата за семе и саден материјал. 
 
2.2.1.2.1. Одделение за стандарди и квалитет на земјпделски прпизвпди (ОСКЗП) 
 
Пва пдделение е надлежнп за регистрација на защтитените пзнаки за квалитет. Вп негп истп 
така се рабпти и на ппдгптпвката и адаптацијата на правилата, се планираат гпдищните мерки, 
се впди евиденција и регистри, се мапираат нпви традиципнални прпизвпди, какп и нивна 
прпмпција и се врщат други дејства ппврзани сп регистрацијата на гепграфските пзнаки и 
пзнаките на пптеклп. 
  
Прпцедурата59 за регистрираое на защтитена пзнака заппшнува сп ппднесуваое на бараое за 
защтита пд страна на заинтересирана група пператпри кпищтп се занимаваат сп прпизвпдствп, 
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 Услпвпт за фармерите или прпизвпдителите да се пријават за защтита на нивнипт прпизвпд е капацитетие за 
храна да бидат регистрирани или пдпбрени (за пбрабптка на храна пд живптинскп пптеклп) пд надлежнптп телп 
Агенција за храна и ветерина (АХВ). 
 
Пп административнптп испитуваое на бараоетп и придружната дпкументација министерпт фпрмира експертска 
кпмисија за спрпведуваое на ппстапката за регистрација на защтитените етикети за земјпделски и прехрамбени 
прпизвпди. Пткакп кпмисијата ќе ја прпвери целата дпкументација и ќе утврди дека има пснпва и пправдуваое за 
бараоетп, ппднесува предлпг дп министерпт за защтита на предлпженптп име. 
 
Елабпратпт пднпснп спецификацијата на прпизвпдпт се пбјавува на веб страната на МЗШВ вп слушај да има 
пригпвпр на защтита пд страна на некпе правнп или физишкп лице. Дпкплку нема пригпвпр вп рпк пд 6 месеци, 
министерпт издава пдлука за регистрација на називпт. Пдлуката мпра и пфицијалнп да се пбјави вп службен весник 
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пбрабптка или тргпвија на земјпделски или прехрамбени прпизвпди шиещтп име сакаат да гп 
защтитат. 
 
Северна Македпнија сè ущте ја нема вклушенп базата на ппдатпци пд МЗШВ и ДЗИС вп врска сп 
регистрираните гепграфски пзнаки и пзнаки на пптеклп вп базата eAmbrosia – Регистарпт на ЕУ 
за гепграфски пзнакиxviii и  GiView – Регистарпт на ЕУИПП за пзнаки на пптеклп и гепграфски 
пзнаки.xix 
 
2.2.1.2.2. Управа за семе и саден материјал (УССМ) 
 
Управата за семе и саден материјал вп рамките на МЗШВ претставува прган сп пдгпвпрнпст за 
предлагаое на наципналната пплитика и закпнпдавствп вп пбласта на семетп и саднипт 
материјал за земјпделски растенија. УССМ е надлежен за два закпна и нивните сппдветни 
ппдзакпнски акти. Именп, за Закпнпт за семе и саден материјал за земјпделски растенијаxx и за 
Закпнпт за селекципнерски праваxxi. 
 
УССМ прганизациски се спстпи пд 2 сектпра: 
 
1. Сектпр за прпизвпдствп, сертификација, кпнтрпла и ппст кпнтрпла на семенски и саден 
материјал сп две пдделенија: 

 Пдделение за регистрација и евиденција на снабдуваши 

 Пдделение за прпизвпдствп, сертификација на семенски и саден материјал кпнтрпла и 
ппст кпнтрпла на семенски ппсеви и насади  

2. Сектпр за признаваое, пдпбруваое и защтита на спрти сп три пдделенија: 

 Пдделение за признаваое, пдпбруваое и тргпвија на семенски и саден материјал  

 Пдделение за селекципнерски права за семенски и саден материјал  

 Пдделение за наципнална ген банка и гмп  
 
Сппред ппстпешкптп закпнпдавствп, УССМ креира и предлага пплитики вп пбласта на семетп и 
саднипт материјал; ппдгптвува и предлага ппдзакпнски акти щтп прпизлегуваат пд Закпнпт за 
семе и саден материјал за земјпделски растенија и пд Закпнпт за селекципнерски права и 
врщи нивна хармпнизација сп закпнпдавствптп на ЕУ; евидентира правни лица за 
прпизвпдствп, ппдгптпвка за пущтаое вп прпмет, тргпвија и увпз-извпз на семе и саден 
материјал за земјпделски растенија и гп пдржува пвпј регистар вп електрпнска фпрма; гп 
прганизира прпизвпдствптп и сертификацијата на семетп и саднипт материјал преку издаваое 
на финален сертификат и етикета за сертифициранп семе и саден материјал пд земјпделски 
растенија; ја врщи ппстапката за признаваое и регистрација на спртите вп Наципналната листа 
на спрти и истата ја пбјавува вп Службенипт веник на Северна Македпнија; прганизира 
ппсткпнтрпла на саден материјал щтп е пущтен на пазарпт; гп прганизира складираоетп и 

                                                                                                                                                        
какп и на веб страната на министерствптп и истата ќе се евидентира вп регистарпт на прпизвпди сп защтитен назив 
(ГП или ГП). 
 
Регистриранипт назив мпже да гп кпристи кпј билп субјект щтп прпизведува и/или прерабптува земјпделски или 
прехрамбени прпизвпди вп спгласнпст сп елабпратпт или спецификацијата пдкакп ќе ја ппмине прпцедурата за 
утврдуваое на успгласенпста сп елабпратпт и/или спецификацијата. Секпј субјект ппединешнп се евидентира вп 
регистерпт на кприсници на ГП или ГП.  
 
Прпверката на успгласенпста сп елабпратпт или спефикацијата ја врщи пвластенп телп за верификација и се 
спрпведува врз пснпва на кпнтрплен план пдпбрен пд министерпт. Вп птсуствп на пвластенп телп за верификација 
пва улпга ја презема Државнипт инспектпрат за земјпделствп или АХВ. 

 



пдржуваоетп на семетп и саднипт материјал вп генетски банки; усвпјува пдлука за 
дпделуваое на селекципнерскп правп пп дпставена апликација пд страна на селекципнер и 
дпставените резултати за спрти; врщи кпнтрпла врз рабптата на пвластените правни субјекти и 
лабпратприи вп делпт на имплементацијата на активнпстите за кпищтп имаат дпбиенп 
пвластуваое пд Министерпт за ЗШВ и ја претставува државата пред медунарпдните тела и 
прганизации вп пбласта на семетп и саднипт материјал (УППВ, ЕЦПГР). 

 
 
2.2.1.3. Министерствп за култура (МК) 
 
 
Вп пва ппглавје се разрабптува административнптп нивп на надлежнпстите на МК вп врска сп 
администрираоетп на ИС вп пбласта на автпрските права и српдните права (АПСП). 
 
Пдделениетп за автпрските права и српдните права (АПСП) вп рамките на Сектпрпт за 
нпрмативнп-управни рабпти и за АПСП распплага сп еден државен службеник и ппкрај тпа щтп 
сппред Актпт за внатрещна прганизација на МК вп пвпј пддел има предвиденп петмина 
изврщители. 
 
Надлежнпстите на Пдделениетп за АПСП вп врска сп АПСП се следните: 
 
Ушествп вп студискп аналитишка рабпта за нпрмативнп регулираое на АПСП пд аспект на 
дпмащнптп и медунарпднптп закпнпдавствп вп пбласта преку спрабптка сп медунарпдни 
владини и невладини прганизации вп пбласта на АПСП, а пспбенп сп прганизациите за 
кплективнп управуваое (ПКУ) и следеое на медунарпдната пракса и искуства пд пбласта; 
израбптка на прпписи вп пбласта на АПСП; ппгптпвка на акти вп рамките на надлежнпста на 
МК за кплективнп управуваое сп АПСП и предлагаое на преппраки, мислеоа и ппјаснуваоа 
дп ПКУ; ушествп вп изврщуваоетп на управнипт надзпр врз ПКУ (преку акти и сп рабпта); 
следеое на усвпјуваоетп на актите на ЕУ вп пбласта на АПСП и нивна имплементација вп 
македпнскптп закпнпдавствп; ушествп вп рабптата на Кпмитетпт за внатрещен пазар и 
кпнкурентнпст какп и вп други прпектни задаши вп рамките на прпцеспт на пристапуваое на 
Република Северна Македпнија вп ЕУ вп кпнтекст на АПСП и спрпведуваое на пбврските на 
Министерствптп вп рамките на Наципналната стратегија за еврпинтеграција вп пбласта на 
АПСП на Владата на Република Северна Македпнија.  
 
 
2.2.1.4. Агенција за аудип и аудип-визуелни услуги (ААВМУ) 
 
Агенцијата за ААВМУ претставува независнп непрпфитнп регулатпрнп телп сп статус на правнп 
лице сп јавни надлежнпсти. Дплжнпстите и пдгпвпрнпстите на Агенцијата се предвидени сп 
Закпнпт за ААВМУ.60 
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 Агенцијата се грижи за пбезбедуваое на јавнпст вп рабптата на радипдифузерите; се грижи за защтита и развпј на 
плурализмпт на аудип и аудипвизуелните медиумски услуги, пхрабрува и ппдржува ппстпеое на разнпвидни, 
независни и сампстпјни аудип и аудипвизуелни медиумски услуги; презема мерки вп спгласнпст сп пвпј закпн вп 
слушаите кпга е изврщена ппвреда на пдредбите на пвпј закпн или на прпписите дпнесени врз пснпва на негп и 
услпвите и пбврските пд дпзвплите ; се грижи за пбезбедуваое защтита на малплетните лица; ги дпнесува актите 
кпи прпизлегуваат пд пвпј закпн; се грижи за защтита на интересите на граданите вп пбласта на аудип 
аудипвизуелните медиумски услуги; утврдува ппстпеое на недпзвплена медиумска кпнцентрација; пдлушува за 
дпделба, пдземаое или прпдплжуваое на дпзвплите за телевизискп или радип емитуваое; презема мерки за 
временп пгранишуваое на пренпс и прием на  аудип и аудипвизуелни медиумски услуги  пд други држави на 
теритпријата на Република Македпнија спгласнп шленпт 45 пд пвпј закпн; дпнесува листа на настани пд гплемп 



Пдделениетп за защтита на автпрските права е дел пд Сектпрпт за стратещкп планираое и 
автпрски права на Агенцијата. Вп перипдпт пд 2011-2014 гпдина Агенцијата израбптуваще 
гпдищна анализа вп врска сп защтитата на АПСП вп дпменпт на радипдифузната дејнпст и 
реемитуваоетп на кабелска прпграма, щтп е дел пд надлежнпста на Агенцијата. 
  
Вп спгласнпст сп свпите закпнски надлежнпсти, Агенцијата ќе прпдплжи сп прпцеспт на 
регистрација на давателите на ААВМУ пп нивнп бараое и ќе им издава пптврда на пние 
субјекти щтп ќе ппбараат регистрација вп 2022-2026 гпдина. Агенцијата ќе врщи надзпр врз 
рабптата на пвие субјекти за да се увери вп испплнуваоетп на нивните пбврски предвидени сп 
закпн, а кпищтп се пднесуваат на пренпспт на кинематпграфски дела вп перипдпт ппределен 
сп дпгпвприте сп имателите на права, какп и прпмпцијата на прпдукција и пристап дп 
еврппскптп аудип-визуелнп делп. 
 
Вп спгласнпст сп Закпнпт за ААВМУ, пператпр мпже да ги реемитува прпграмските сервиси на 
дпмащни радипдифузери самп вп сервисната зпна за кпја радипдифузерите ја имаат дпбиенп 
дпзвплата за пбезбедуваое на телевизискп или радип емитуваое и врз пснпва на регулирани 
автпрски права и српдни права, вп спгласнпст сп Закпнпт за автпрските права и српдните 
права. Истп така, пператпр мпже да реемитува прпграмски сервиси на радипдифузери пд 
други држави вп спгласнпст сп шленпт 44 пд Закпнпт за ААВМУ и врз пснпва на регулирани 
автпрски права и српдни права вп спгласнпст Закпнпт за автпрските права и српдните права. 
Агенцијата ќе прпдплжи сп преглед на пвие дпкументи пред издаваоетп на лиценца сп цел да 
прпвери дали кабелските пператпри се стекнале сп АПСП за теритпријата на Северна 
Македпнија. 
 
Псвен тпа, пператпр кпј реемитува прпграмски сервиси треба да пбезбеди прпграмскипт пакет 
задплжителнп и бесплатнп да ги спдржи прпграмските сервиси на јавнипт радипдифузен 
сервис кпи се финансираат пд радипдифузна такса, псвен пператпр кпј реемитува прпграмски 
сервиси преку дигитален терестријален мултиплекс. Пператпрпт кпј реемитува прпграмски 
сервиси е дплжен вп претплатнишките дпгпвпри щтп ги склушува сп свпите претплатници да гп 
наведе прпграмскипт пакет, пднпснп листата на прпграмските сервиси кпи ги реемитува вп 
мпментпт, а за кпи е издадена пптврдата за регистрација пд страна на Агенцијата. 
  
 2.2.1.5. Застапници за ИС и нивните здруженија 
 
Застапниците за ИС мпра да гп пплпжат струшнипт испит за застапници за ИС и да се 
евидентираат вп Регистарпт на застапници щтп гп впди ДЗИС. Сп правилникпт за струшнипт 
испит и Регистарпт на застапници се предвидува спдржината и ппстапката вп врска сп испитпт 
и Регистерпт. 
 
Квалификувани кандидати се диплпмци пд Правен факултет или еден пд технплпщките или 
фармацевтските факултети (факултетска диплпма сп 240 ЕКТС кредити за прв циклус студии пд 
4 гпдищни универзитетски студии вп Република Северна Македпнија или нпстрифицирана 
диплпма пд странствп). 
 

                                                                                                                                                        
знашеое за јавнпста на Република Македпнија; ппттикнува медиумска писменпст; врщи надзпр спгласнп шленпвите 
28, 29 и 30 пд пвпј закпн; ги впди регистрите утврдени сп пвпј закпн; спрпведува истражуваоа и анализи вп врска сп 
пдделни пращаоа пд пбласта на аудип  и аудипвизуелни медиумски услуги, врщи мереое на гледанпст или 
слущнпст на прпграмите, пднпснп прпграмските сервиси на радипдифузерите пд Република Македпнија; гп 
прппищува нашинпт на мереое на гледанпст или слущнпст на прпграмите, пднпснп прпграмските сервиси на 
радипдифузерите пд Република Македпнија и врщи и други рабпти утврдени сп Закпнпт за аудип и аудипвизуелни 
медиумски услуги. 



Пред пплагаоетп на струшнипт испит, кандидатите ппсетуваат пбука спгласнп прпграмата. 
Пбуката ја изведуваат шленпвите на испитната кпмисија. Прпфесипналците за ИС щтп гп 
пплпжиле испитпт се евидентираат вп Регистарпт на застапници за ИС пп нивнп бараое. 
 
Вкупнипт брпј на евидентирани застапници за ИС кпј щтп вп мпментпт се активни изнесува 
105. Брпјпт е мнпгу ппвиспк пткплку пптребите и бараоата за нивните услуги вп дпмащната 
екпнпмија. Пд вкупнипт брпј на кандидати щтп гп имаат пплпженп испитпт, 68 се инженери а 
525 се правници (не се сите регистрирани застапници). 
 
Застапниците за ИС се прганизирани вп Здружениетп на застапници за ИС вп спгласнпст сп 
закпнпдавствптп за здруженија на градани. Вп Закпнпт за индустриска сппственпст не се 
спдржи пдредба сп кпја се регулира здружениетп на застапници за ИС.  
 
Дпсегащната дваесет и псум гпдищна пракса на застапниците за ИС и рабптата на нивнптп 
здружение има ппкажанп мнпгу слабпсти. Пвие слабпсти првенственп прпизлегуваат пд 
прганизациската ппставенпст на Здружениетп на застапници какп здружение на градани. 
Застапниците немаат закпнска пбврска да бидат шленпви вп здружениетп, ниту пак да плаќаат 
сппдветна шленарина, щтп претставува дппплнителен прпблем за негпвптп нефункципнираое.  
 
 
2.2.2. Закпнпдавствп 
 
2.2.2.1 Наципналнп закпнпдавствп за индустриска сппственпст 
 
Дпмащните закпни вп врска сп индустриска сппственпст 
- Закпн за индустриската сппственпстxxii  
- Закпн за защтитата на тпппграфијата на интегрирани кплаxxiii  
- Закпн за квалитетпт на земјпделски прпизвпди 
- Закпн прптив нелпјалната кпнкуренцијаxxiv 
- Закпн за винптпxxv  
- Закпн за земјпделскипт и руралнипт развпјxxvi  
 
Дпмащни ппдзакпнски акти за индустриска сппственпст 
- Правилник за патенти 
- Правилник за тргпвски марки 
- Правилник за индустриски дизајн 
- Правилник за пзнака на пптеклп и гепграфска пзнака 
- Правилници вп врска сп гепграфските пзнаки сппред Закпнпт за квалитетпт на земјпделски 
прпизвпди61 
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1. Правилник за фпрмата и спржината на пријавата за регистрација на гепграфскп пптеклп и гепграфска пзнака.  
2. Правилник за фпрмата и спржината на извещтајпт спдржан вп пријавата за регистрација на гепграфскп пптеклп и 
гепграфска пзнака.  
3. Правилник за фпрмата и спржината на единственипт дпкумент пд пријавата за регистрација на гепграфскп 
пптеклп и гепграфска пзнака. 
4. Правилник за трпщпците вп ппстапката за регистрација и упптреба на гепграфскп пптеклп и гепграфска пзнака и 
пзнака за гарантиран традиципнален специјатет. 
5. Правилник за фпрмата, спржината, гплемината и упптребата на марките и пзнаките „ защтитена гепграфска 
пзнака“, „защтитенп гепграфскп пптеклп“ и „пзнака на гарантиран традиципнален специјалитет“. 
6. Пдлука за ппределуваое на земјпделски и прехрамбени прпизвпди щтп се защтитени на наципналнп и 
медунарпднп нивп преку защтита на гепграфскипт назив сп гепграфска пзнака и пзнака на пптеклп и защтита на 
традиципналнипт назив сп пзнака на гарантиран наципнален специјалитет.  



- Правилник за фпрмата и спдржината на пријавите за защтита на тпппграфијата на 
интегрирани кпла 
- Правилник за фпрмата и спдржината на бараоетп заради неиздаваое на рещение за 
признаваое на правптп на тпппграфија на интегрални кпла, пднпснп рещение за пдбиваое на 
бараоетп за признаваое на правптп и упис вп регистарпт 
- Правилник за ппстапката за издаваое на сертификати за дппплнителна защтита вп врска сп 
защтитата на растителни прпизвпди 
- Правилник за ппстапката за издаваое на сертификати за дппплнителна защтита за 
фармацевтски прпизвпди 
- Правилник за специјалнипт испит на застапниците и за регистарпт на застапници. 
 
Успгласенпст сп закпнпдавствптп на ЕУ (индустриска сппственпст) 
 
Закпнпт за индустриска сппственпст е вп гплема мера успглсен сп еврппските стандарди и сп 
закпнпдавствптп вп пбласта на ИС62 важешкп дп 2010 гпдина. 
 
Итнп треба да се израбпти сеппфатна анализа на успгласенпста сп релевантните мпменталнп 
важешки закпнски акти на ЕУ. Вп пвпј ппглед се преппрашува да се разгледа израбптката и 
дпнесуваоетп на ппсебни закпни за разлишни називи на права пд интелектуална сппственпст. 
Вп рамките на истипт прпцес мпже да се ппстигне целта за пбезбедуваое на кпхезија и сп 
ппстпешкптп дпмащнп закпнпдавствп.63 

                                                                                                                                                        
7. Правилник за фпрмата на пригпвпрпт на предлпженипт назив пд бараоетп за регистрација на пзнака на пптеклп, 
гепграфска пзнака или пзнака за гарантиран традиципнален специјалитет и фпрмата за ппднесуваое на 
инфпрмации пд ппстапката за ппмируваое.  
8. Правилник за фпрмата, спдржината и нашинпт на ппднесуваое на бараое за ппнищтуваое на пдликата за 
регистрација.  
9. Правилник за фпрмата, спдржината и нашинпт на шуваое на регистерпт на кприсници на пзнака на пптеклп, 
гепграфска пзнака и пзнака за гарантиран традиципнален специјалитет.  
10. Правилник за нашинпт на ппднесуваое на бараоетп и фпрмата и спдржината на пријавата за изменуваое и 
дппплнуваое на извещтајпт или спецификацијата.  
11. Правилник за фпрмата и спдржината на регистерпт на пвластени тела за верификација. 
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 Директива 98/44/EЗ на Еврппскипт Парламент и Спвет пд 6 јули 1998г. за Правна защтита на биптехнплпщки 
прпнајдпци.  

 Прва директива на Спветпт 89/104/EEЗ пд 21 декември 1988 г. да се успгласат закпните на земјите шленки кпи ги 
регулираат тргпвските марки, дппплета сп Пдлука на Спветпт 92/10/EEЗ.

 
 

 Директива 98/71/EЗ на Еврппскипт Парламент и Спвет пд 13 пктпмври 1998 г. за Правна защтита на дизајните.
 
 

 Директива на Спветпт 87/54/EEЗ пд 16 декември 1986 г. за Правна защтита на прпизвпди тпппграфија на 
пплупрпвпдници.

 
 

 Директива 2004/48/EЗ пд Еврппскипт парламент и пд Спветпт пд 29 април 2004 г. за спрпведуваое на правата 
пд интелектуална сппственпст. 

 Регулатива (EЗ) бр. 816/2006 пд Еврппскипт парламент и пд Спветпт пд 17 мај 2006 г. за задплжителнп 
лиценцираое на патенти ппврзани сп прпизвпдствп на фармацевтски прпизвпди за извпз вп земји сп прпблеми 
сп јавнптп здравје. 

 Регулатива на Спветпт (ЕЕЗ) бр. 1768/92 пд 18 јуни 1992 г. вп врска сп креираое на дппплнителен защтитен 
сертификат за медицински прпизвпди. 

 Регулатива (ЕЗ) бр. 1610/96 пд Еврппскипт парламент и пд Спветпт пд 23 јули 1996 г. вп врска сп креираое на 
дппплнителен защтитен сертификат за прпизвпди за защтита на растенијата. 
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Експертскп мислеое пд експерти пд земји-шленки на ЕУ на 17/03/2017 вп рамките на IPA 2011 – Твининг прпектпт 
„Зајакнуваое на спрпведуваоетп на правата пд интелектуална сппственпст“- EU твининг прпект брпј: MK 11 IPA OT 
01 15 (MK 11 IB OT 01  
  

1. Се преппрашува да се анализира кпхерентнпста меду наципналните пдредби за защтита на дпверливи 
инфпрмации и пдредбите щтп ги спрпведуваат шленпвите 6(2) и 7 пд Еврппската директива за спрпведуваое. 



Успгласенпст сп медунарпдните дпгпвпри пд надлежнпст на СПИС и ТРИПС 
 
На 23 јули 1993 гпдина Република Македпнија стана шленка на СПИС. Северна Македпнија ги 
има ратификуванп следниве кпнвенции и дпгпвпри пд належнпст на СПИС: 
 
1. Кпнвенцијата за пснпваое на Светската прганизација за интелектуална сппственпст, 
2. Париската кпнвенција за защтита на индустриска сппственпст, 
3. Мадридскипт дпгпвпр за медунарпдна регистрираое на жигпви, 
4. Дпгпвпрпт пд Ница за медунарпдна класификација на прпизвпдите и услугите при 
регистрираое на тргпвските марки, 
5. Лпкарнскипт дпгпвпр за медунарпдна класификација на индустриски дизајн, 
6. Дпгпвпрпт за спрабптка на пплетп на патентите, 
7. Хащкипт дпгпвпр за медунарпдна регистрација на индустриски дизајни – Хащкипт акт и 
Дппплнителнипт акт пд Стпкхплм, 
8. Кпнвенцијата за признаваое на еврппски патенти, 
9. Кпнвенцијата за унификација на ппределени пращаоа на материјалнптп правп за патенти за 
прпнајдпци, 
10. Сппгпдба за спрабптка на пплетп на патентите (дпгпвпр за спрабптка), 
11. Прптпкпл вп врска сп Мадридскипт дпгпвпр за медунарпдна регистрација на жигпви, 
12. Будимпещтанска сппгпдба за признаваое на медунарпднп деппнираое на 
микрппрганизми, 
13. Стразбурщкипт Дпгпвпр за медунарпдна класификација на патентите, 
14. Дпгпвпрпт за тргпвските аспекти на правата пд интелектуална сппственпст, 
15. Женевскипт акт кпн Хащкипт дпгпвпр за регистрација и регулираое на индустриски дизајни 
сппред Женевскипт акт, 
16. Кпнвенција за признаваое на еврппски патенти (Еврппска патентна кпнвенција), 
17. Дпгпвпр за правптп на патент, 
18. Сингапурскипт дпгпвпр за правптп на тргпвска марка, 
19. Виенскипт дпгпвпр за медунарпдна класификација на фигуративните елементи на 
тргпвските марки, 
20. Лисабпнскипт дпгпвпр за защтита на пзнаките на пптеклп и нивната медунарпдна 
регистрација, 
21. Дпгпвпр за примена на шленпт 65 пд Кпнвенцијата за признаваое на еврппски патенти, 
22. Медунарпдна кпнвенција за защтита на нпви спрти, 
23. Дпгпвпрпт пд Најрпби за защтита на плимпискипт симбпл. 
 
2.2.2.2. Дпмащнп закпнпдавствп за автпрски права и српдни права 
 
Дпмащни закпни за автпрските права и српдните права  
- Закпн за културатаxxvii 
- Закпн за автпрските права и српдните праваxxviii 

                                                                                                                                                        
2. Се преппрашува да се анализира кпхерентнпста меду ппщтите пдредби пд македпнскипт закпн за пбезбедуваое 
на ппбаруваоа шл. 38 и Еврппската директива за спрпведуваое шл. 7 (2) и art. 9 (6). 
3. Се преппрашува да се анализира релацијата меду македпнскипт закпн за пбезбедуваое на ппбаруваоа шл. 38 и 
Закпнпт за индустриска сппственпст шл. 313 и 314 за да се пбезбеди успгласенпст сп Еврппската директива за 
спрпведуваое шл. 7 (2) и 9 (6).  
4. Се преппрашува да се анализира правптп на Северна Македпнија за индустриска сппственпст. Членпт 313 за да се 
пбезбеди успгласенпст сп Еврппската директива за спрпведуваое  
5. Се преппрашува да се анализира правптп на Северна Македпнија за индустриска сппственпст. Членпт 314 сп 
сппдветната фпрмулација дава пправдан спмнеж дека правптп ќе му се ппвреди за да се пбезбеди успгласенпст сп 
Еврппската директива за спрпведуваое – шлен 7.     
 



 
Дпмащни ппдзакпнски акти за автпрски права и српдни права 
 
- Пдлука за изнпспт пд единствена такса за ппвеќкратна упптреба за приватна упптребаxxix 
- Правилник за фпрмата, спдржината и технишките карактеристики на системпт за електрпнска 
евиденција на емитиранп автпрскп делп, пднпснп субјекти на српдни праваxxx 
- Правилник за нашинпт на прибираое и пбрабптка на ппдатпци, пбразецпт за пријава и 
спдржината и нашинпт на шуваое на ппдатпци за автпри и нпсители на српдни праваxxxi, 
- Правилник за фпрмата и спдржината на бараоетп за дпнесуваое на пдлука за дпделуваое 
на лиценца за кплективнп управуваое сп автпрски права и српдни права,xxxii 
 
Успгласенпст за закпнпдавствптп на ЕУ (автпрски права и српдни права) 
 
Врз пснпва на пбврската преземена сп шленпт 71 пд Дпгпвпрпт за стабилизација и аспцијација, 
дпмащнптп закпнпдавствп за АПСП е успгласенп вп гплема мера сп закпнпдавствптп на ЕУ. 
Закпнпт за АПСП е успгласен сп релевантнптп закпнпдавствп на ЕУ.64 (Ппследнптп 
успгласуваое датира пд 2010 гпдина.) 
 
„Закпнпт за АПСП беще целпснп хармпнизиран сп ппстпешкптп еврппскп и медунарпднп 
закпнпдавствп. Медутпа, сп измените и дппплнуваоата пспбенп пд 2013, 2015 и 2016 гпдина се 
нарущи ппстигнатата успгласенпст и сега Закпнпт не кпресппндира сп еврппските прпписи и 
праксата на земјите шленки на ЕУ. Спрптивнп на актуелните трендпви вп светпт и еврппската 
пракса вп пбласта на кплективнптп уживаое вп АПСП, беа дпнесени пдредби сп кпищтп 
наместп напредпк стана невпзмпжнп да се впсппстави функципнален и ефикасен систем за 
кплективнп управуваое сп АПСП и недпзвпленп мещаое на државата вп пваа пбласт.”65 
 
Пп 2010 гпдина вп правната рамка на ЕУ щтп ги регулира креативните и културните индустрии 
дпјде дп знашителен развпј вп кпнтекст на Дигиталнипт заеднишки пазар. Сп пваа рефпрма на 
автпрските права се ппфаќаат пакет правни инструменти кпищтп би требалп да ги рещат 
најпрпблематишните пращаоа вп врска сп защтитата на автпрските права вп рамките на 
дигиталнипт заеднишки пазар. Тпа се Директивата (ЕУ) 2017/1564 и Регулативата (ЕУ) 
2017/1563, кпищтп беа дпнесени за да се имплементира Дпгпвпрпт пд Маракещ на СПИС, какп 
и Регулативата (ЕУ) 2017/1128 за прекугранишна пренпсливпст на услуги сп пнлајн спдржина. 
Најпшекувана беще Директивата (ЕУ) 2019/790 на Еврппскипт парламент и на Спветпт пд 17 
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- Директива на Спветпт 91/250/EEЗ пд 14 мај 1991 г. за Правна защтита на кпмпјутерски прпграми, дппплнета пд 

Директива на Спветпт 93/98/EEЗ  

- Директива 2006/115/EЗ пд Еврппскипт парламент и пд Спветпт пд 12 декември 2006 г. за права на 

изнајмуваое и ппзајмуваое на извесни правила ппврзани сп защтита на автпрски права вп пбласта на ИС.  

- Директива на Спветпт 93/83/EEЗ пд 27 септември 1993 г. за кппрдинација на извесни правила ппврзани сп 

защтита на автпрски права и српдни права апликативни на сателитскп емитуваое и каблпвскп реемитуваое. 

-  Директива бр. 96/9/EЗ пд Еврппскипт парламент и пд Спветпт пд 11 март 1996 г. за правната защтита на 

датабазите. 

- Директива бр. 2001/29/EЗ пд Еврппскипт парламент и пд Спветпт пд 22 мај 2001 за успгласуваое на пдредени 

аспекти пд автпрскптп правп и српдните права вп инфпрматишкптп ппщтествп. 

- Директива бр.2001/84/EЗ пд Еврппскипт парламент и пд Спветпт пд 27 септември 2001 г. за правптп на 

препрпдажба вп пплза на автпрпт на пригиналнп уметнишкп делп. 

- Директива бр.93/98 /EEЗ за успгласуваое на перипдпт на защтита на автпрскптп правп и пдредени српдни 

права (Директива за времетраеоетп на защтитата). 

- Директива бр.2004/48 / EЗ за спрпведуваое на правата пд интелектуална сппственпст (Директивата за 

спрпведуваое). 

65
 Стратегија за културата 



Април 2019 гпдина за автпрските права и српдни права вп дигиталнипт заеднишки пазар, какп 
и директивите за дпнесуваое на измени и дппплнуваоа 96/9/ЕК и 2001/29/ЕК, сп кпищтп се 
регулира преку правила за ппдпбра защтита на културните и креативните индустрии на 
интернет. 
 
Истп така влегпа вп сила Директивата (ЕУ) 2019/789 за правилата за пстваруваое на АПСП 
применливи на пдредени пнлајн емисии пд радипдифузерски прганизации и реемитуваое на 
телевизиска и радип прпграма, какп и дппплнувашката директива на спветпт 93/83/ЕЕК сп кпја 
щтп се регулира пнлајн пренпспт на автпрскп делп и предмети на српдни права и се 
дппплнуваат правилата за автпрски права вп врска сп сателитскп емитираое и кабелски 
пренпс. 
 
ЕУ истп така гп рефпрмира кплективнптп управуваое сп АПСП и впведе спсема нпви правила 
за пнлајн управуваое сп музишки автпрски права преку директивата 2014/26/ЕУ пд Еврппскипт 
парламент и на Спветпт пд 26 фебруари 2014 гпдина за кплективнп управуваое сп АПСП и 
издаваое на мултитеритпријални лиценци за права вп музишки дела за пнлајн упптреба на 
заеднишкипт пазар. 
 
Дпмащнптп закпнпдавствп треба да се присппспби кпн нпвата рамка за автпрски права и да се 
израбптат пплитики, бизнис мпдели, практишни инструменти и алатки за имплементација на 
нпвата рамка за автпрски права на ЕУ вп дпмащнипт систем за автпрски права. 
 
Пвпј знашителен шекпр кпн рефпрмираоетп на АПСП на интернет вп Северна Македпнија ќе 
придпнесе кпн ппдпдбрп екпнпмскп искпристуваое и функципнираое на креативните 
индустрии и ќе гарантира ппдпбра защтита на тие права. Сп тпа би се ппттикнале екпнпмските 
придпбивки пд експлпатацијата на креативната и културната спдржина вп пплза на имателите 
на правата и би се пбезбедила ппдпбра кпнкурентна ппзиција за ппнатампщен развпј на 
креативните и културните индустрии на државата на пнлајн пазарпт. 
 
Успгласенпт сп медунарпдни дпгпвпри ппд надлежнпст на СПИС и СТП 
 
Ппстпешкипт закпн за АПСП ги ппфаќа следниве медунарпдни кпнвенции и дпгпвпри: 
1. Бернската кпнвенција за защтита на литературни и уметнишки делаxxxiii 
2. Универзалната кпнвенција за автпрскп правп - УНЕСКПxxxiv  
3. Кпнвенцијата пд Брисел за дистрибуција на сигнали за пренпс на прпграми преку сателит xxxv 
4.  Римската кпнвенција за защтита на изведувашите, прпизвпдителите 
на фпнпграми и радипдифузните прганизацииxxxvi 
5. Женевска кпнвенција за защтита на прпдуцентите на фпнпграми пд непвластенп 

реплицираое на нивните фпнпграмиxxxvii 
6. Сппгпдба за автпрскптп правп на Светската прганизација за интелектуална сппственпстxxxviii 
7. Сппгпдба за изведби и фпнпграми на Светската прганизација за интелектуална 

сппственпстxxxix 
8. Дпгпвпр за тргпвските аспекти пд правата на интелектуална сппственпст на Светската 

тргпвска прганизација – 1994 (Дпгпвпрпт ТРИПС).  
 
 
2.2.2.3. Дпмащнп закпнпдавствп за растителни видпви – селекципнерски права 
 
- Закпн за семе и саден материјалxl 
- Закпн за селекципнерски праваxli. 
 



 
2.2.2.4. Другп дпмащнп закпнпдавствп 

 

 Закпн за царинските мерки за спрпведуваое на защтитата на права пд интелектуална 
сппственпстxlii  

 Закпн за државнипт пазарен инспектпратxliii  

 Закпн за защтитата на пптрпщувашитеxliv  

 Закпн за ппщтата управна ппстапкаxlv  

 Закпн за управните сппрпвиxlvi  

 Закпн за пблигациитеxlvii  

 Закпн за защтита на кпнкуренцијаxlviii  

 Закпн прптив нелпјална кпнкуренцијаxlix 

 Кривишен закпникl  

 Закпн за прекрщпцитеli  

 Закпн за парнишната ппстапкаlii  

 Закпн за кривишната ппстапкаliii  

 Закпн за изврщуваоеliv  

 Закпн за пбезбедуваое на ппбаруваоаlv  
 

 

Кластер 2.3. Кпмерцијализација и кпристеое на интелектуалната сппственпст вп 
бизниспт 
Системпт за трансфер на технплпгии гп спшинуваат истражувашкипт сектпр, бизнис сектпрпт 
какп и институципналната инфраструктура кпја дава ппддрщка и пвпзмпжува трансфер на 
технплпгии и знаеое пд истражувашките институции вп индустријата. Вп Северна Македпнија, 
ущте пд раните гпдини на транзиција заппшна прпцеспт на фпрмираое на институции за 
ппддрщка на МСП, за претприемнищтвптп и трансфер на технплпгии, знаеоа и искуствп.lvi 

Кпмерцијализацијата на ИС активнп се кпристи вп МК, иакп македпнските субјекти 
првенственп се фпкусираат на стекнуваое и защтита на ПИС вп ДЗИС. Дпминираат класишните 
пблици на кпмерцијализација и примена вп делпвнптп рабптеое (пренпс, лиценци, залпг 
итн.). Мнпгу реткп се практикуваат некпи други ппспфистицирани фпрми на 
кпмерцијализација и примена на ИС вп бизнисите, и пва првенственп гп прават странски 
субјекти и/или македпнски субјекти кпи имаат странски капитал вп сппственишката структура.   
 
 

2.3.1. Канцеларии за трансфер на технплпгии (КТТ) 

 
Вп Северна Македпнија, какп щтп е слушајпт сп ппвеќетп земји пд Западнипт Балкан, 
„спрабптката ппмеду јавните истражувашки институции и индустријата главнп се спрпведува на 
ад хпк пснпва, какп пдгпвпр на пдредени мпжнпсти и краткпрпшни цели кпи ппвременп се 
ппјавуваат“ (Светска банка, 2013, стр. 11). Пва е главната пришина зпщтп, барем засега, 
ппдпбруваое на прпцеспт на трансфер на технплпгии пстанува да биде еден пд клушните 
предизвици на земјата. Вп средината на 1990-тите, вп земјата се фпрмираа пет регипнални 
центри за ппддрщка на претпријатијата, три агенции за ппддрщка на претпријатијата (АПП), 
една Регипнална агенција за екпнпмски развпј – ПРЕДА (денес се нарекува Фпндација за 
пдржлив екпнпмски развпј - ПРЕДА Плус), какп и псум бизнис инкубатпри.lvii 

Вп рамките на инфраструктурата за трансфер на технплпгии, пснпвани се некплку центри за 
трансфер на технплпгии вп земјата, сп седищте вп универзитети или пдделни факултети. Сп 



финансиска ппддрщка на прпграмите TEMPUS и  ГТЗ се фпрмирани центрите / канцелариите 
при Мащинскипт Факултет вп Скппје (МФС), Факултетпт за електрптехника и инфпрмациски 
технплпгии (ФЕИТ) – Скппје, Технплпщкп - металурщкипт Факултет – Скппје, Факултетпт за 
земјпделски науки и храна – Скппје и Технишкипт Факултет вп Битпла. Дппплнителнп на пвие, 
пснпвани се и Центарпт за извпнреднпст – ЦИРКП-МПН CE и Бизнис старт-ап центарпт (BSC) 
кпи ппстпјат пд 2005 и 2006 гпд. И двата центри се активни и функципнираат вп прпстприите на 
Мащинскипт Факултет вп Скппје.lviii 

Ущте еден важен сегмент пд системпт за трансфер на технплпгии вп МК е Центарпт за 
претприемнищтвп и изврщен развпј (ЦЕЕД), пснпван вп 2007 гпдина, какп дел пд 
медунарпдната мрежа на центри за претприемнищтвп кпи функципнираат вп Југпистпшна 
Еврппа. Важна специфика на Центарпт е Центарпт на бизнис ангели на ЦЕЕД (CEED BA Club), 
пснпван вп нпември 2013 гпдина, какп еден пд првите клубпви пд вакпв вид вп Македпнија.lix  
 
На нивп на Универзитетпт „Свети Кирил и Метпдиј“ (УКИМ) Скппје, ппстпјат 3 (три) Центри за 
трансфер на технплпгии (еден вп ФЕИТ, еден вп МФС и еден вп Факултетпт за земјпделски 
науки и храна), 1 (еден) акцелератпр (вп ФЕИТ), 1 (еден) инкубатпр (Наципналнипт центар за 
развпј на инпвации и претприемашкп ушеое ), и ппстпјат 3 (три) Лабпратприи за прпизвпдствп 
(при МФС, ФЕИТ и Факултетпт за земјпделски науки и храна) сп дпбиени ваушери за 34 (триесет 
и шетири) истражувашки прпекти.lx Сппменатите центри за трансфер на технплпгии, бизнис 
акцелератпрпт, инкубатпрпт, и лабпратприите за прпизвпдствп се финансирани пд ФИТР.  

Нпвата Наципнална канцеларија за трансфер на технплпгии (КТТ) е пснпвана вп рамки на 
УКИМ. Станува збпр за бизнис акцеларатпр, кпјщтп е лпциран вп ФЕИТ, вп рамките на 
Центарпт за трансфер на технплпгии и инпвацииlxi. 

 

2.3.2. Финансираое на кпмерцијализација на правата пд интелектуална сппственпст 

 
Финансираое на кпмерцијализацијата на ИС пд страна на приватни субјекти (банки и 
финансиски институции) какп импт на кпмпаниите е решиси неппзнат ппим вп МК. Банките и 
другите финансиски институции вп МК немаат сппдветни прпизвпди за да гп ппттикнат 
развпјпт и пспбенп кпмерцијализацијата на ИС. Дури и некпи пд класишните банкарски 
прпизвпди, какп щтп се заемите, се пбезбедуваат сп класишнп впсппставуваое залпг врз 
материјални дпбра.   
 
Исклушпк пд пваа пракса се ФИТР и НЛБ Банка. Именп, за да се иницира ппгплема спрабптка сп 
ФИТР, НЛБ ја прпщири свпјата ппнуда и гп впведе пакетпт „Прпнајдуваш“ кпј впведе низа 
мпжнпсти и придпбивки за нпвпфпрмираните микрп, мали и средни претпријатија, кпи се 
финансирани, кпфинансирани или имаат преппрака пд ФИТР. Псвен разлишните кредитни 
прпизвпди кпи се дпстапни ппд ппвплни услпви, вп свпјпт нпв пакет НЛБ нуди ппвплнпсти при 
платежните услуги какп и други услуги и бенефиции какп ппддрщка на инпвативни бизнис 
идеи.  
 
Дејствувајќи преку свпите клушни инструменти за ппддрщка, ФИТР дп ппшетпкпт на 2020 
гпдина, веќе пбезбеди ппддрщка за 314 микрп, мали и средни претпријатија, сп вкупна 
вреднпст на прпектите пд 57 милипни евра, и ппддржа 54 ушилищта сп активнпсти вп кпи беа 
директнп вклушени ппвеќе пд 500 ушеници, какп и ппвеќе пд 30 партнерски прганизации. 
Успещнптп пилптираое на инструментите за ппмагаое на щиреоетп на технплпгиите какп и 
делпвнп - технплпщките акцелератпри планирани вп Прпграмата за екпнпмски рефпрми 2018-
2020 гпдина, кпи се дел пд мерките пд третипт стплб на Планпт за екпнпмски раст, резултираа 



сп фпрмираое на три бизнис акцелератпри: Бизнис акцелератпрпт „УКИМ“,Акцелератпрпт 
„SEAVUS“ и Акцелератпрпт „X Фактпр“.lxii 
 

2.3.3. Издаваое пдпбренија (лиценци) за кпристеое на правата пд интелектуална 

сппственпст 

 
Македпнските субјекти ги кпристат лиценците за набавка на нпва технплпгија, спфтвер, за 
издаваое на публикации, филмпви, музика и други права пд интелектуална сппственпст. 
Нащите субјекти реткп издаваат лиценци за кпристеое на нивните ПИС на странски субјекти. 
Најшестп се среќаваат тргпвски марки, патенти, спфтвер, музика, филм, литературни дела и сл. 
а ппстапката се врщи вп спгласнпст сп Закпнпт за пблигаципните пднпси, Закпнпт за автпрскптп 
и српдните права и Закпнпт за индустриска сппственпст. Вп прпцеспт на издаваое лиценци, 
македпнските субјекти најшестп ги кпристат базите на ппдатпци кпи им се дпстапни преку 
ДЗИС.  
 
Дпгпвприте за издаваое лиценци пбишнп ги ппдгптвуваат струшни тимпви кпи вклушуваат 
надвпрещни спветници (дпмащни и/или странски спветници, адвпкати итн.). За пвие пптреби 
тимпвите ја врщат пптребната длабинска анализа.   
 
Некпи пд прпфесприте и претставниците пд пбласта на ИС кпи беа интервјуирани предлпжија 
да се ппдгптви и/или преведе/прилагпди Впдиш за прегпвараое и издаваое пдпбренија вп 
прпцеспт на трансфер на технплпгии какп алатка за сите засегнати страни (издавашпт и 
примателпт на лиценца, студентите, претприемашите, делпвната заедница итн.). 
 

2.3.4. Инкубатпри за бизнис (технплпгии)  

 
Владата, делпвната заедница и универзитетите немаат кпнзистентна пплитика пп пднпс на 
Инкубатприте за бизнис (технплпгии). Сепак, вп УКИМ ппстпи 1 (еден) инкубатпр 
(Наципналнипт центар за развпј на инпвации и претприемашкп ушеое). Пвпј центар е пснпван 
вп нпември 2009 гпд. пд страна на Австриската спрабптка за развпј (АДЦ). Центарпт се развива 
спгласнп преппраките на Прпектпт „Спрабптка на агенции за финансираое на инпвации вп 
Југпистпшна Еврппа“. Вп рамките на пвпј бизнис инкубатпр беще усвпена Стратегија за ушеое 
на претприемнищтвп на РСМ (2014 – 2020 гпд.).  
 

2.3.5. Паркпви и акцелератпри за наука и технплпгија 

 
Владата, бизнис заедницата и универзитетите немаат пплитика за технплпщки паркпви и 
акцелератпри. Сепак, на УКИМ има 1 (еден) бизнис акцелератпр (БАУ) кпј е вп рамките на 
ФЕИТ, какп и 1 (еден) наушнп-технплпщки парк кпј е вп рамките на еден пд центрите за 
трансфер на технплпгии вп рамките на ФЕИТ - ИНПФЕИТ. 
 
Паркпт за наука и технплпгија е фпрмиран на иницијатива на Владата на РСМ, а гп 
спрпведуваат ФИТР и МИПА. Наушнп-технплпщкипт парк е прпстпр кпј нуди инфраструктура, 
услуги и пристап дп финансии кпи ќе ппттикнат развпј, знаеое и инпвации базирани на ризик, 
каде щтп ќе се среќаваат академската заедница, студентите, бизнисите и инвеститприте. 
Дпсега е реализирана првата фаза, а вп втпрата и третата фаза е предвидена изградба на нпви 
згради и лабпратприи кпи ќе бидат заврщени дп 2024 гпд., пднпснп дп 2027 гпдина. Студијата 
е финансиски ппддржана пд Делегацијата на ЕУ вп МК и вкупната инвестиција се прпценува на 
пкплу 80 милипни евра.  
 



Бизнис акцелератпрпт е пснпван и финансиран пд универзитетпт и некплку приватни субјекти - 
кпмпании какп и ФИТР. Негпвата цел е да гп идентификува и ппддржи развпјпт на 
најперспективните претприемаши, старт-ап бизниси и кпмпании кпи се вп ппшетна фаза на 
развпј вп МК сп силен кпмерцијален и пазарен пптенцијал. Ппддрщката щтп ја дава пвпј 
акцелератпр се пднесува на финансиска ппддрщка и креираое бизнис прпграми, вклушувајќи 
ментпрствп, пристап дп медунарпдни пазари, делпвнп вмрежуваое, развпј на бизниси и 
ппддрщка на фпндпви. БАУ какп акцелератпр е единствен пп тпа щтп вп негпвите пснпваши се 
вбрпјуваат и впдешка фирма за финансиски кпнсалтинг, Фпндпт за финансираое на мали и 
средни претпријатија и универзитетпт.  
 

2.3.6. Пплитики на трансфер на технплпгии  

 
Прпмпвираоетп и защтитата на лпкалните инпвации преку ПИС пбезбедува ппсигурен развпј. 
Пва гп пптврдува Владата, па ФИТР ги спрпведува мерките пд Планпт за екпнпмски раст, 
финансиска ппддрщка пд стплбпт 3 и Прпграмата за ппддрщка преку „Прпектпт за развпј на 
вещтини и ппддрщка на инпвации“. Некпи меркиlxiii предвидуваат активнпсти за анализа, 
ппдгптпвка, стекнуваое и защтита на правата пд интелектуална сппственпст, а трпщпците 
ппврзани сп тие ппстапки се признаваат пред прганизациите за стекнуваое на ПИС. Пд 2018 
гпд., сп мерките на ФИТР се прават наппри да се даде ппгплем ппттик на развпјпт на лпкалните 
инпвации вп наспка на развпј на дпмащната технплпгија66. Пва е предвиденп сп ппвеќе 
инструменти какп щтп се кпфинансирани грантпви: за кпмерцијализација на инпвациите; за 
технплпщкп щиреое и инвестиции на акцелератпри и за рабпта и инвестиции на делпвнп-
технплпщките инкубатпри. 
 

2.3.7. Стручни лица за кпмерцијализација на ИС (прпценка, кпнтрпла, издаваое на 

лиценци…) 

 
Кпмерцијализацијата мпже да се спрпведе преку кпристеое на услугите на пвластени 
прпценуваши за индустриска сппственпст и АСП, какп и сп ппмпщ на експерти вп пплетп на 
ПИС. 
 
Прпценката на пвластените прпценуваши се врщи спгласнп Закпнпт за прпцена, Тарифникпт за 
услуги на прпценуваши какп и за Метпдплпгија за прпцена на индустриска сппственпст и 
Метпдплпгијата за прпцена на автпрски и српдни права (АСП). Беще пснпвана кпмпра на 
прпценуваши, се спрпведе нивна пбука и издадени се лиценци на пвластени прпценуваши вп 
пплетп на индустриската сппственпст и автпрките права. Кпмпрата на прпценуваши спрпведува 
семинари за пбука на прпценуваши вп пплетп на ПИС. 
 
Прпцена вп судските ппстапки истп така врщат вещти лица, кпи ппстапуваат спгласнп Закпнпт 
за вещташеое. Ппстпи Кпмпра на вещтаци, кпја не е функципнална. Спгласнп Закпнпт за 
вещташеое, спрпведена е пбука и издадени се и лиценци за струшни лица пд пбласта на 
интелектуалната сппственпст, иакп тука е злпупптребен терминпт „защтита на автпрски права, 
други српдни права и права пд интелектуална сппственпст“. Се преппрашува, ппради пвие 
сущтински пращаоа, Закпнпт за вещташеое да претрпи измени вп делпт на услпвите щтп треба 
да ги испплнат вещтите лица вп пбласта на права пд интелектуална сппственпст.  
 

                                                 
 
66

 Среднпрпшна рабптна прпграма на ФИТР за финансиска ппддрщка на микрп, мали и средни претпријатија за 
2018-2020 гпд. 



Лиценцираоетп, т.е. спставуваоетп на дпгпвпри за лиценца пбишнп гп врщат адвпкати вп 
кпмпаниите и/или адвпкати, сп ппмпщ на струшен перспнал пд пбласта на ПИС. Иакп има 
мнпгу адвпкати, вп МК има пгранишен брпј струшни лица кпи мпже да израбптат дпгпвпри за 
лиценца, пспбенп сп странски елемент. Ппкрај гпренаведените експерти за кпмерцијализација 
на ПИС, има недпстиг пд струшни лица кпи мпжат да ги ппкријат пбластите на кпнтрплата, а 
пспбенп недпстиг на меначери за технплпгии. 
 
 

2.3.8. Екпнпмскптп влијание на креативните индустрии (ппврзани сп автпрски права) 

Текстпт кпј следи ги спдржи главните заклушни забелещки за спстпјбата вп пднпс на развпјпт 
на креативните индустрии (КИ) вп MK пд еден прпект на Министерствптп за култура и 
Британскипт спвет на Македпнија – мапираое на креативните индустрии вп Република 
Северна Македпнија67. 
 
Најзастапени КИ вп МК се рекламираоетп (13,9%), издаващтвптп (12,6%), занаетшиствптп 
(10,9%), филмпт (9,6%), ликпвната уметнпст (8,3%), мпдерната уметнпст (7,8%), архитектурата 
(7,4%), спфтвер (7%). Застапени се и други културни индустрии, нп сп ппмал прпцент. 

 
Најгплем дел пд испитаниците (89,5%) сметаат дека креативните индустрии треба да се 
ппврзат сп пплитиките щтп се применуваат вп пбразпвнипт сектпр. Ппнатаму, друг важен 
фактпр е вклушенпста вп пбласта на наушнп-технплпщкипт развпј (68,9%), прпстпрнптп 
планираое (64%), урбанипт развпј (68,4%), лпкалната сампуправа (63,1%), живптната средина 
(67,6%), културата (97,3%), уметнпстите (95,6%), екпнпмијата (76, 9%).  
 
Недпвплнптп управуваое сп јавните пплитики вп МК, пспбенп вп КИ, најшестп се ппврзува сп 
екпнпмската криза (75,6%), спцијалните прпблеми (63,4%), прпблемите вп пбразпваниетп 
(52,6%) културната пплитика (84,8%), недпследнпста вп медунарпдната спрабптка (51,1%). 

 
Граданите на МК немаат јасен кпнцепт щтп всущнпст претставуваат креативните индустрии, 
дпдека искуствата пд ппразвиените земји ппкажуваат дека пвие индустрии секакп имаат гплем 
удел вп севкупнипт развпј на ппщтествптп. 

 
Државата треба да ппсвети ппсебнп внимание да ги пхрабри и ппддржи КИ за тие да мпжат да 
се стекнат сп пптребнипт капацитет, не самп за реализација на нивните идеи, туку и да гп 
запкружат целпкупнипт циклус сп финалнипт прпизвпд.   
 
Пптребнп е КИ да се прпмпвира и надвпр пд државните граници, бидејќи Северна Македпнија 
е мал пазар за пвпј вид на индустрија. Затпа е неппхпднп да се преземат мерки за активна 
ппддрщка на сектпрпт.  
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 Беще спрпведен анкетен пращалник кпј гп пппплнуваа релевантни претставници на пвие кпмпании, а ппдпцна се 
фпрмираа фпкус групи. Беа искпристени и вклушени ппдатпци пд Државнипт завпд за статистика на Република 
Северна Македпнија, какп и ппдатпци пд Централнипт регистар, Министерствптп за култура и други релевантни 
министерства. (За жал, се исппстави дека има пгрпмни недпследнпсти вп ппдатпците кпи се впдат вп институциите 
на системпт).  
 
Мапираоетп се пднесуваще на следниве пбласти: архитектура, дизајн, фестивали и важни културни настани, 
туризам, културнп наследствп, издаващтвп, библиптеки, писатели/автпри, визуелни уметнпсти, занаети, креативни 
индустрии вп лпкалната заедница, танц, пбразпвание вп пплетп на културата и креативните уметнпсти впппщтп, 
мпда, медиуми, музишка уметнпст ппера и музишки театри, театар (драмска уметнпст), спфтвер и рекламираое.  
 



Сппред ушесниците вп фпкус групите, креативните индустрии нудат рещенија за прпблемпт сп 
неврабптенпста преку врабптуваое и сампврабптуваое на најкреативнипт дел пд 
ппщтествптп. Пвие индустрии имаат пспбенп щирпк ппсег на активнпсти и за разлика пд 
другите индустрии, ппшетнипт капитал е незнашителен, нп финалнипт прпизвпд - идејата, има 
исклушителна важнпст. Вп таа наспка, малите и средни претпријатија пд пваа пбласт имаат 
дпбар пптенцијал кпј треба да се искпристи вп иднина бидејќи на пвие претпријатија им е 
пптребна пптребна ппгплема струшнпст кпја се бара вп пваа пбласт.  
 
Заклушпкпт пд севкупната дискусија вп фпкус групите беще дека е пптребен ппинтензивен 
развпј на услужната индустрија и инфпрмираое на јавнпста преку сппдветни јавни пплитики за 
знашеоетп и капацитетите на креативните индустрии, и вп екпнпмска смисла и пд аспект на 
културнипт развпј. 
 
Креативнпста е ппврзана сп интелектуална сппственпст и автпрските права, за кпи ппстпи 
закпнска регулатива. Сепак, спрпведуваоетп на пвие закпни вп пракса е пшигледнп 
несппдветнп. Пвпј прпблем предизвикува намален интерес за активнпстите пд пбласта на КИ. 
Пва е пспбенп видливп вп пбласта на издавашката дејнпст.  
 
Прпблемите и предизвиците изнесени ппгпре се адресираат вп Стратегијата за култура.  
 

2.3.9. Прганизации за кплективнп управуваое сп автпрките права (ПКУ) 

 
Вп Северна Македпнија ппстпјат 2 (две) прганизации за кплективнп управуваое сп автпрските 
права, и тпа се: Здружениетп за защтита на автпрски музишки права (ЗАМП) и Аспцијацијата за 
кплективнп управуваое сп автпрските и српдни права (АЗАС).  
 
ЗАМП е прганизација за кплективнп управуваое сп автпрските музишки права, вп спгласнпст сп 
Закпнпт за автпрските права и српдните права (АПСП), Статутпт и Дпзвплата на Министерствптп 
за култура. ЗАМП вп кпнтинуитет сп разлишна прганизаципна ппставенпст функципнира пд 
1947 гпд. исклушивп вп пбласта на кплективнптп управуваое сп автпрските музишки права.  
 
За изврщуваое на струшните и административнп-технишките рабпти за пптребите на 
Здружениетп ппврзани сп кплективнптп управуваое сп автпрските права, пднпснп сп целите и 
задашите за кпи е пснпван, ЗАМП има пснпванп и струшна служба. 
 
Вп МК има 6.820 автпри кпи пстваруваат защтита на автпрски музишки права евидентиранп при 
пресметката на автпрскипт хпнпрар. ЗАМП има склушени дпгпвпри или пплнпмпщна сп 2.427 
дпмащни автпри, кпи имаат пријавенп 59.514 музишки дела. 
Какп шленпви на ЗАМП сп пристапни изјави се 1.964 автпри. 
 
Пстваруваоетп на правата на дпмащните автпри надвпр пд РМ, какп и на странските автпри вп 
РМ, ЗАМП ги пстварува спгласнп склушените дпгпвпри сп сппдветни странски прганизации 
шленки на Медунарпдната кпнфедерација на Друщтва на автпри и кпмппзитпри (CISAC), кпја 
пбединува 231 друщтвп пд 121 земја вп светпт, сп вкупна брпјка над 4.000.000 автпри. 
 
ЗАМП е примен какп придружен шлен на CISAC вп мај 1993 гпд., а вп мај 2005 гпдина станал 
негпв редпвен шлен. ЗАМП е пплнпправен шлен на Медунарпднипт завпд за механишкп 
уредуваое – БИЕМ. Денес, ЗАМП има склушенп 53 дпгпвпри сп српдни автпрски друщтва вп 
пбласта на малите права, какп и 16 дпгпвпри вп пбласта на механишките права. 
 



Министерствптп за култура сп Рещение пд 26.11.1998 гпд. врз пснпва на шл.165 пд ЗАПСП, на 
ЗАМП му издаде Рещение за Дпзвпла за кплективнп пстваруваое на автпрскптп правп на 
несценски музишки дела, кпја ЗАМП сп успех ја пстварува дп денес. На 12.06.2003 гпдина 
Министерствптп за култура му издаде на ЗАМП Рещение за привремена Дпзвпла за 
кплективнп пстваруваое на кабелскп реемитуваое на автпрски музишки дела. 
 
Спгласнп ЗАПСП и Статутпт на здружениетп, ЗАМП рабпти сп непрпфитна цел, врз принципите 
на раципналнпст и транспарентнпст и сп ппшитуваое на правата за кпнкуренција, а свпите 
права и пбврски и пдгпвпрнпсти ги изврщува вп спгласнпст сп Уставпт на Северна Македпнија 
и закпните. Здружениетп ги има следните пргани: 
Спбрание, какп највиспк прган на Здружениетп; Управен пдбпр и Надзпрен прган.  
 
Кплективнптп управуваое сп правата на нпсителите на права ппфаќа правни рабпти сп 
кприсниците на правата, прибираое на надпместпци пд кпристеоетп, нивна распределба и 
защтита на правата пред државни пргани и други субјекти. 
Кплективнптп управуваое на правата на дпмащните автпри кпи се кпристат вп странствп 
Здружениетп ги врщи врз пснпва на ппсебни дпгпвпри кпи ги склушува сп сппдветни странски 
прганизации. Здружениетп кплективнп ги управува на теритпријата на Р. Северна Македпнија 
и правата на странските автпри и нпсители на права, спгласнп ЗАПСП и врз пснпва на 
медунарпдните кпнвенции и други дпгпвпри кпи се пбврзувашки за МК, какп и врз пснпва на 
реципрпшни дпгпвпри склушени меду Здружениетп и сппдветни странски здруженија. 
Спбраниетп на ЗАМП ги усвпјува ппщтите акти за распределба на надпместпците и ппщтипт акт 
за утврдуваое на изнпспт на надпместпци - тарифата. 
 
АЗАС е прганизација за кплективнп управуваое сп автпрски и српдни филмски права, спгласнп 
ЗАПСП, Статутпт и Пдпбрениетп пд Министерствптп за култура.68 Спгласнп тпшка 4 пд 
сппменатптп Рещение/Пдпбрение, АЗАС  има пбврска да ги узвпи и пбјави прппищаните ппщти 
акти спгласнп ЗАПСП вп рпк пд 6 месеци пд датумпт на пбјавуваое на сппментптп рещение вп 
Службен весник на Северна Македпнија. На  1 декември 2021, Министерствтп за Култура ја 
ппнищтилп69 Рещениетп/Пдпбрениетп на АЗАС за кплективнп управуваое сп правата на 
фпнпграмските прпдуценти и музишките изведуваши. 
 
 

2.3.10. Кпмерцијализација на правата на растителни спрти (ПРС) 

Вп агрпбизниспт, претпријатијата мпра да размислуваат за трпщпкпт за защтита на правата на 
растителните спрти, времетп пптребнп да се стекнат сп правата и капацитетпт на пптребните 
закпнски и регулатпрните прпцедури пред да се размислува за делпвните мпжнпсти сп 
защтитените растителни спрти. Сп пглед на брпјпт на регистрирани ПРС, заклушпкпт е дека 
македпнската легислатива тежнее да ги защтити растителните спрти, правата на земјпделците 
и селекципнерите, притпа пхрабрувајќи гп развпјпт и пдгледуваоетп на нпви спрти на 
растенија. 

Времетп кпе е на распплагаое за враќаое на инвестицијата и трпщпците е краткп, прпцеспт на 
дпбиваое регистрација трае мнпгу ппдплгп пд пшекуванптп, па пттука е неппхпднп да се 
намали прпцеспт на регистрација и на директните и индиректните трпщпци за регистрација, нп 
и треба дпследнп да се спрпведува закпнпт и сп репресивните мерки. Селекципнерите шестп се 
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 Пдпбрениетп/Рещениетп е издаденп пд Министрствптп за култура на 15 јуни 2021 и пбјавенп вп Службен весник 
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 Службен весник на Р. Северна Македпнија бр. 266, пд 01.12.2021 гпдина. 



грижат за ппвреди на закпнпт кпга материјалпт кпјщтп гп развиваат излегува на терен. Дпсега, 
вп пбласта на защтитата на правата на растителните спрти немалп правни ппстапки ппради 
крщеое на правата на селекципнерите. Наведенптп е пд гплемп знашеое ппради фактпт щтп, 
сппред експертите, ппвредите на правата мпжат да се слушат на ппвеќе нашини нп ппследиците 
пп преземена ппстапка имаат импликации и пп угледпт на прганизацијата, дппплнителнп на 
правните и финансиските импликации.  

2.3.11. Делпвна упптреба и управуваое сп заштитените гепграфски пзнаки (ГП) и пзнаки 

на пптеклп (ПП) 

МК распплага сп щирпк аспртиман на типишни и специфишни земјпделски и традиципнални 
прехранбени прпизвпди кпи гп претставуваат бпгатипт агрп-бипдиверзитет и дплгата 
традиција вп земјпделствптп и прпизвпдствптп на храна. Пфицијалнп, решиси една петтина пд 
рабптната сила е врабптена вп земјпделствптп, а пплпвина пд населениетп живее вп рурални 
средини. Земјпделствптп ушествува вп БДП сп пкплу 7,9%. Ушествптп на прехранбената 
индустрија вклушувајќи пијалаци и тутун вп наципналнипт БДП се движи ппмеду 3% и 4%. Така, 
земјпделскп-прехрамбенипт сектпр, сп удел пд пкплу 12% вп БДП сè ущте е еден пд 
ппгплемите шинители вп наципналната екпнпмијаlxiv. 
 
ГП и ПП се важни защтп претставуваат дпдадена вреднпст на земјпделските и прехранбените 
прпизвпди и на пдржливипт земјпделски и спцип-екпнпмски развпј на руралните пбласти. 
Сепак, свеста на јавнпста и пплитишките шинители, какп и на прпизвпдителите за важнпста и 
мпжнпстите кпи ги нудат специфишните, типишните и традиципналните прпизвпди, е на нискп 
нивп. За разлика пд Земјите-Членки на ЕУ, кпи имаат силни пплитики за квалитет за 
преппзнаваое на гепграфската и традиципналната специфика на земјпделските и 
прехранбените прпизвпди, земјите/теритприите на Југпистпшна Еврппа генералнп се вп рана 
фаза на впсппставуваое на сппдветни рамкпвни услпви за пплитика за квалитет.lxv 
 
Анализите и разгпвприте сп разлишните засегнати страни укажуваат на неппхпднпста да се 
зајакне спрабптката ппмеду креатприте на пплитиките, истражувашите и бизнис сектпрпт, какп 
и да се ппдигне свеста за важнпста на спрпведуваое на пплитика на квалитет и систмпт на ГП и 
ПП вп Северна Македпнија.  
 
Наципналната Стратегија за земјпделствп и рурален развпј за перипдпт 2014-2020 гпдина на 
Северна Македпнија упатува на „регулираое на пазарите на земјпделски прпизвпди, 
ппдпбруваое, прпмпвираое и защтита на прпмената на квалитетпт вп земјпделствптп“ и 
дефинира некплку клушни цели, ппмеду кпи е и „ппщирпка имплементација на пплитика за 
храна“ прпмпвираое на знаеое и унапредуваое на шпвешкипт пптенцијал вп руралните 
пбласти; преструктуираое и развпј на физишкипт пптенцијал и ппттикнуваое на инпвативни 
практики и ппдпбруваое на квалитетпт на земјпделските прпизвпди преку ппддрщка на 
екпнпмскптп здружуваое на земјпделските задруги за заеднишкп врщеое на земјпделска 
дејнпст; прпмпвираое и маркетинг на традиципнални прпизвпди.  
 

2.3.12. Прпблеми и предизвици  

 
Владата на Северна Македпнија идентификуваще гплем брпј на стратегии кпи укажуваат на 
ппщтата наспка на пплитиките кпн дефинираое на инпвативни мерки и пплитики. Клушните 
предизвици сп кпи се сппшува македпнскипт наципнален систем на инпвативни пплитики се 
идентификувани вп закпнпдавствптп, финансиските ресурси, шпвешкипт капитал, ПИС, 
имплементацијата и недпследнпста на разлишните стратещки дпкументи и ефикаснпста на 
институциите. 



 
Главната цел на Закпнпт за инпвации е спрпведуваое на инпвативни пплитики и е пбид да се 
впсппстават низа стимулации за прпмпвираое на инпвациите првенственп преку финансиска 
ппддрщка. Закпнпт за индустриска сппственпст (ЗИС) ја регулира сппственпста на ИС кпја 
прпизлегува пд истражуваоа финансирани пд универзитет. ЗИС заеднп сп Кплективнипт 
дпгпвпр ја дава рамката за управуваое сп пращаоата на сппственпст и ппделба на прихпдите 
кпи се резултат на истражуваоата. Засега ппстигнат е пдреден напредпк, сп пглед на тпа щтп 
се пбидуваат да впсппстават рамкпвни услпви за инпвации. 
 
Сепак, разлишните стратегии не биле секпгащ дпбрп прифатени пд засегнатите страни, кпи 
сметале дека се бесмисленп мнпгу на брпј и вистински не ја разбираат спстпјбата на теренпт. 
Имплементацијата и кппрдинацијата на спрпведуваоетп на наведените стратегии се шини дека 
е пгрпмен прпблем, најмнпгу ппради слабптп прифаќаое пд страна на засегнатите страни.  
 
Имплементацијата на закпните кпи се наведени вп анализата, пспбенп на Закпнпт за наука, 
Закпнпт за инпвации и Закпнпт за виспкп пбразпвание, не успеаја да ги ппттикнат инпвациите. 
Какп резултат на пва нема згплеменп пбјавуваоетп на наушни трудпви/написи70 и нема 
згплемена кпмерцијализација на резултатите пд истражуваоетп. На пвпј нашин, закпнпт не 
успеа да ја таргетира истражувашката база кпја мпже да ги кпмерцијализира инпвациите. 
Дппплнителнп, пд перспектива на ПИС, закпнпт прпмпвираще ранп пбелпденуваое на 
истражувашки резултати без да ги предупреди истражувашите за ппаснпста пд губеое на 
нпвпста заради намерата да се защтити патентпт или индустрискипт дизајн. 
 
ДЗИС не влпжува дпвплнп наппри за да биде кпнструктивен ушесник вп системпт на инпвации. 
Недпстасува фпрмираое на центар за пбразпвание и пбука вп рамките на ДЗИС. Пвпј центар 
би бил местп каде разлишните шинители би се заппзнавале сп низата услуги, какп щтп е пнаа за 
дијагнпстицираое на ИС и сп прпграмите за пбука.   
 
Ппвеќетп пд интервјуираните шинители имаат ппзнаваоа за интелектуалната сппственпст и 
некпи пд нив се кприсници на системпт сп интегрирани кпнцепти на ИС.  Сепак, ппстпи ппщт 
впешатпк дека ппстпи низпк степен на свеснпст на разлишните засегнати страни и дека треба да 
се зајакне капацитетпт на лицата кпи нудат услуги на ппддрщка.  
 
Регипналната стратегија за инпвации на Западнипт Балкан (спгласнп реф. тпшка 15.) ппд наслпв 
Бизнис сектпр, истражуваое и развпј вп Северна Македпнија заклушува, ппмеду другптп, дека: 
 
„Скпрп пплпвина пд микрпкпмпаниите не впвеле никакпв вид на инпвации; истп така 
активнпсти кпи вклушуваат патентираое се пгранишени.  
 
Ппвеќе пд пплпвина пд македпнските претпријатија ги сметаат следниве фактпри какп 
најгплемите прешки за развпј на инпвациите: виспките трпщпци на инпвациите, недпстигпт на 
средства вп рамки на кпмпаниите или групациите, какп и недпвплен пристап дп надвпрещни 
финансиски средства.  
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 Вп перипдпт 2016 – 2019, шленпвите на Македпнската академија на науки и уметнпсти (МАНУ) пбјавиле вкупнп 
740 публикации, пд кпи 338 биле вп медунарпдни списанија (237 пд нив се пбјавени вп списанија сп импакт фактпр) 
и 402 вп наципнални списанија и збпрници (пд кпи 16 се пбјавени вп списанија сп импакт фактпр), Марица 
Антпвска-Митев, „Македпнскипт наципнален систем на инпвации – спстпјби, предизвици и перспективи”, стр. 7, 
https://www.researchgate.net/publication/343431643, стр. 5, ппследен пат ппсетенп на 21 август, 2021. 

https://www.researchgate.net/publication/343431643


Друг важен приказ за капацитетпт на кпмпаниите за апспрпција е нивната ппдгптвенпст да се 
стекнат сп нпви знаеоа. Какп щтп е наведенп, пкплу пплпвина пд анкетираните кпмпании 
никпгащ не им ппнудиле на нивните врабптени никакпв вид на пбука.  
 
Самп 20 настп пд кпмпаниите сметаат дека „пдливпт на мпзпци“ мпже да предизвика пгрпмна 
или знашителна прешка на активнпстите на кпмпанијата.  
 
Сппред анкетата, ппмалку пд 9 настп пд кпмпаниите имаат врски сп македпнските 
универзитети, а самп 5 настп имаат врски сп истражувашки институции.”  
 
Ппстпјат низа практишни предизвици и прешки кпи имаат негативнп влијание врз защтитата на 
ИС за кпмпании вп трети земји какп щтп е Северна Македпнија, какп щтп се недпстатпци вп 
прпцедурите, застпј вп регистрацијата на правата, нерегистрација на пдредени права, 
недпвплнп силен систем на санкципнираое, недпстатпк на експертиза, кпрупција, недпвплна 
свеснпст и транспарентнпст.lxvi 
 
 

Кластер 2.4. Пстваруваое на ПИС и нивнптп спрпведуваое  
 

2.4.1. Свеснпст, признаваое и ппчитуваое на ПИС 

 
Правата пд интелектуална сппственпст (ПИС) се едни пд пснпвните нашини на кпи кпмпаниите, 
спздавашите и прпнајдувашите генерираат ппврат на нивните инвестиции вп инпвации и 
креативнпстlxvii.  Делптвпрната защтита на ПИС какп и сппдветната примена на казнените 
пдредби се пд клушнп знашеое за екпнпмскипт раст и за сппспбнпста да се стимулираат 
инпвации, какп и да се пстане кпнкурентен на наципналнп и на глпбалнп нивп.  
 
Вп практишна смисла, ПИС се директнп ппврзани сп прпизвпдствптп и дистрибуцијата на нпви 
и автентишни дпбра и услуги кпи се пд кприст за сите градани. Пва бара ефикасна и екпнпмски 
пптимална „инфраструктура“ за ИС кпја ппфаќа регистрација, искпристуваое, преппзнаваое и 
ефективнп и сппдветнп спрпведуваое на сите фпрми на ПИС и на физишките и на пнлајн 
пазарите.   
 
Генералнп кажанп, свеснпста, преппзнаваоетп и ппшитуваоетп на ПИС вп земјава не се на 
ппсакуванптп нивп, судејќи сппред цитиранипт стратещки релевантен дпкументlxviii. 
 
„Република Македпнија се сппшува сп мнпгу предизвици предизвикани пд недпвплнп знаеое 
и култура вп пплетп на ИС – незадпвплителна защтита и спрпведуваое на пдредбите пд ИС; 
фалсификуваое и пиратерија, нелпјална кпнкуренција вп пднпс на правата пд ИС; ниска 
искпристенпст на инпвативнипт пптенцијал на бизнис заедницата итн.  
 
Мнпгу е важнп вп ппщтествптп да се ппдигне свеста за ИС, имајќи ја предвид стапката на 
пиратерија и присуствптп на фалсификувани стпки на дпмащнипт пазар, щтп ппкажува дека 
нивнптп нивп на знаеое не е задпвплителнп. Неппхпднп е да се ппдигне и зајакне свеста на 
јавнпста за важнпста пд защтитата и за екпнпмските придпбивки пд пва.” 
 

2.4.2. Спрпведуваое на пдредбите вп пбласта на ПИС 

 



2.4.2.1. Системпт на спрпведуваое на ПИС вп Северна Македпнија 
                        

  Слика 2  
Системпт на спрпведуваое на ПИС вп Северна Македпнија 

 
 
Фалсификуваоетп и пиратеријата претставуваат слпжен прпблем кпј ппстпјанп се згплемува. 
Дпказите уппкажуваат дека вп фалсификуваоетп и пиратеријата е вклушен прганизиранипт 
криминал, а криминалпт сп ИС е ппврзан сп други видпви криминал (пр., измама, данпшнп 
затајуваое, переое пари, наркптици и тргпвија сп луде). Пва е пптврденп и вп извещтајпт на 
ЕУРПППЛ-ЕУИПП за врските ппмеду кришишните дела пд ИС и другите пблици на серипзен 
криминалlxix, кпј е пбјавен вп јуни 2020 гпдина. Пандемијата на Кпвид-19 истп така дпкажа дека 
криминалците мнпгу бргу се прилагпдуваат на нпвптп тргпвскп ппкружуваое и напдаат нашин 
да се инфилтрираат вп легалните синчири на набавки сп нивните фалсификувани а шестп и 
ппасни прпизвпди.  
 
Иакп спгласнп разлишните анализи и/или извещтаиlxx спстпјбата сп пиратерија и 
фалсификуваое се ппдпбрува, не ппстпи институција и/или телп на изврщната власт вп 
Северна Македпнија кпе впди евиденција и пбјавува пфицијални статистишки ппдатпци вп 
пднпс на стапката на пиратерија и фалсификуваое. 
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2.4.2.2. ПРАВОСУДЕН СИСТЕМ 
 

2.4.2.2.1. Судпви 
 
Судпвите играат клушна улпга вп защтитата на правата пд интелектуална сппственпст. Вп 
граданските слушаи на защтита на правата пд интелектуална сппственпст, пснпвните судпви сп 
прпщирена надлежнпст имаат првпстепена надлежнпст (вп Република Северна Македпнија 
има 12 судпви пд вакпв вид). Пп пднпс на кривишната защтита на правата пд интелектуална 
сппственпст71, т.е. за дпнесуваоетп на пдлуки пд прв степен, надлежни се првпстепените 
судпви (ппстпјат 26 вакви судпви) псвен вп слушаи каде кривишнптп делп е стпренп пд 
малплетник, кпга се надлежни судпвите сп прпщирена надлежнпст.  
 
Aпелаципните судпви вп Скппје, Битпла, Гпстивар и Штип имаат надлежнпст да ппстапуваат пп 
жалби прптив првпстепени пдлуки дпнесени пд страна на пснпвните судпви вп тпа апелаципнп 
ппдрашје, каде истп така се вклушени жалби ппврзани и сп предмети ппврзани сп защтитата на 
ПИС.  
 
Врхпвнипт суд на Република Северна Македпнија има надлежнпст да пдлушуваат пп впнредни 
правни лекпви прптив правпсилните пдлуки на судпвите, кпга тпа е ппределенп сп закпн.  
 
Управнипт суд ги изврщува свпите надлежнпсти на теритприја на Република Северна 
Македпнија. Меду другптп тпј е надлежен за пдредени аспекти на защтитата на ПИС. 
 
Сппред ппследнипт пбјавен Гпдищен извещтај за ппстапуваое пп предмети пд ПИС кпј е за 
2016 гпдинаlxxi, Вищипт управен суд ппстапувал самп вп 11 предмети, пд кпи 6 се веќе 
дпсудени а 5 се вп ппстапка. Сите рещени предмети биле вп ппстапка ппдплгп пд 12 месеци. 
 
Вищипт управен суд има надлежнпст да дејствува пп жалби прптив рещенија дпнесени пд 
страна на Управнипт суд какп првпстепен суд, вклушувајќи жалби пп предмети ппврзани сп 
защтитата на ПИС. Сппред ппследнипт пбјавен Гпдищен извещтај за ппстапуваоетп пп 
предмети пд ПИС кпј е за 2016lxxii, Вищипт управен суд ппстапувал самп пп 6 предмети и за сите 
дпнел пдлуки вп перипд дп 6 месеци. 
 
Вп првпстепените судпви не ппстпи специјализација на судии пд пбласта на ПИС, щтп е еден 
пд пснпвните услпви за пбезбедуваое на делптвпрнпст и ефикаснпст вп ппстапките за защтита 
на пвие права. За време на интервјуата, мнпгу пд шинителите вклушени вп спрпведуваое на 
закпните наведпа итна пптреба пд специјализација на судиите. Ппвеќетп пд нив инсистираа на 
измена на Закпнпт за судпвите вп наспка на префрлуваое на надлежнпста на првпстепенипт и 
втпрпстепенипт на еден првпстепен и еден апелаципнен суд. Пснпвнипт прпблем на 
сппменатипт предлпг е малипт брпј предмети.  
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 Кривишни дела: Ппвреда на автпрскп правп и српдни права, шлен 157 пд Кривишнипт Закпник (ппвредата на 

материјалните права се гпни пп службена дплжнпст, гпнеоетп за ппвреда на мпралнп правп се презема пп 

предлпг); ппвреда на правптп на дистрибутерпт на технишкп, ппсебнп защтитен сателитски сигнал, шлен 157-a oд 

Кривишнипт Закпник (се гпни пп службена дплжнпст); пиратерија на аудипвизуелнп делп, шлен 157-б пд Кривишнипт 

Закпник (се гпни пп службена дплжнпст); пиратерија на фпнпграм, шлен 157-в пд Кривишнипт Закпник (се гпни пп 

службена дплжнпст); непвластена упптреба на туда фирма и регистрирани знаци, шлен 285 пд Кривишнипт Закпник 

(се гпни пп службена дплжнпст); непвластена упптреба на туд прпнајдпк или спфтвер, шлен 286 пд Кривишнипт 

Закпник (се гпни пп предлпг)  



2.4.2.2.2. Пснпвни јавни пбвинителства (ПЈП) 
 
Пснпвнптп јавнп пбвинителствп (ПЈП) е единствен и независен државен прган за гпнеое на 
стпрители на кривишни дела и на други сп закпн уредени казниви дела, и врщи други дејствија 
спгласнп закпн. ПЈП ја изврщува свпјата функција врз пснпва и вп пгласнп Уставпт, спгласнп 
закпните и медунарпдните сппгпдби кпи се пбврзувашки за Северна Македпнија. 
 
Спгласнп Закпнпт за ПЈПlxxiii, пбвинителствата се прганизирани врз принцип на хиерархија и 
субпрдинација, најпрвин какп Јавнп пбвинителствп на Република Северна Македпнија, па 
Вищи јавни пбвинителства и Пснпвни јавни пбвинителства. Јавнптп пбвинителствп на 
Република Северна Македпнија се пснпва за целата теритприја на Република Северна 
Македпнија и ппстапува пред Врхпвнипт Суд. Четирите вищи јавни пбвинителства (Битпла, 
Скппје, Гпстивар и Штип) ппстапуваат пред апелаципните судпви, дпдека 22-те ПЈП 
ппстапуваат пред ппвеќе пснпвни судпви. Спгласнп закпнските пдредби, вп ЈП на Република 
Северна Македпнија е пснпванп Пснпвнп јавнп пбвинителствп за гпнеое на прганизиран 
криминал и кпрупција за целата теритприја на Република Северна Македпнија. 
 
Закпнпт за кривишна ппстапкаlxxiv ја зајакна улпгата на јавните пбвинителни за бпрба прптив 
стпрители кпи се гпнат пп службена дплжнпст – јавнипт пбвинител веќе има впдешка улпга вп 
истражната ппстапка. ЈП е надлежнп за гпнеое на стпрителите на кривишни дела ппврзани сп 
ПИС на нашин и спгласнп ппстапка дефинирани сп закпнпт за ЈП, Закпнпт за кривишна ппстапка 
и Кривишнипт закпник. 
 
Ппнатаму, дефинирана е неппхпднпста пд струшнп успврщуваое на јавните пбвинители кпи 
ппстапуваат вп ппстапките за защтита на правата пд интелектуална сппственпст. За таа цел има 
пптреба пд кпнтинуирана едукација за ПИС, размена на инфпрмации за ппстапките прптив 
стпрители на кривишни дела, специјализација. Сп тпа се наметнуваат пдредени измени вп 
закпнските прпписи кпи ја регулираат прганизацијата на ЈП.  
 

2.4.2.2.3. Академија за судии и пбвинители 
Сп пснпваоетп на Академијата за пбука на судии и јавни пбвинители72, MK направи знашаен 
исшекпр кпн втемелуваое на демпкратските нашела на владееое на правптп и защтита на 
пснпвните шпвекпви права и слпбпди вп свпјпт правпсуден систем, щтп се пгледа вп брпјни 
медунарпдни независни дпкументи кпи збпруваат за независен и ефикасен правпсуден систем. 
AСЈП, преку прпфесипналната пбука щтп ја реализира, игра клушна улпга вп зајакнуваоетп на 
независнпста и струшнпста на институциите на правпсуднипт систем и прерасна вп пдгпвпрен и 
прпфесипнален партнер вп спрабптката сп наципналните и медунарпдните институции и 
прпекти.  

Примарната цел на АСЈП е да пбезбеди кпмпетентнп, прпфесипналнп, независнп, 
непристраснп и ефикаснп спрпведуваое на судиската и пбвинителската функција преку избпр, 
прганизираое и спрпведуваое на ппшетна пбука за кандидатите за судии и пбвинители вп 
првпстепените судпви, пднпснп пснпвните јавни пбвинителства и кпнтинуиран73 
прпфесипнален развпј на судиите и пбвинителите и на судските и пбвинителските 
службеници.  
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 Академијата за пбука на судии и јавни пбвинители е јавна устанпва пснпвана спгласнп Закпнпт за Академија за 
пбука на судии и јавни пбвинители (Службен весник бр.20/2015, 163/2018, 192/2015 и 231/2015). 
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 Академијата врщи ппстпјана едукација на судии и јавни пбвинители спгласнп Правилникпт за кпнтинуирана пбука 

(Службен весник бр. 77/2015, 15/2017 и 19/2017) 



 
Академијата прганизира предаваоа за защтита на правата пд интелектуална сппственпст вп 
рамките на Прпграмата за ппшетна пбука на кандидати за судии и јавни пбвинители. Сппред 
свпјата надлежнпст, АСЈП истп така рабпти на специјализација на судиите преку прганизираое 
ппсебни пбуки за спрпведуваое и защтита на правата пд интелектуална сппственпст74.  
 

2.4.2.3. ОРГАНИ НА УПРАВАТА 
 

2.4.2.3.1. Царинска управа (ЦУ) 

Царинската Управа (ЦУ), какп прган вп спстав на Министерствптп за финансии сп статус на 
сампстпјнп правнп лице е пснпвана на 14.04.1992 гпдина сп дпнесуваоетп на Закпнпт за ЦУ. 
ЦУ ги изврщува задашите пд свпја надлежнпст преку Централната управа – седищтетп вп Скппје 
и петте регипнални царинарници.  

ЦУ ги изврщува свпите надлежнпсти и задплженија спгласнп ппстпјните закпнски прпписи, пд 
кпи најрелевантен за пваа Стратегија е Закпнпт за царински мерки за спрпведуваое на 
защтита на правата пд интелектуална сппственпст. 

Пснпвни надлежнпсти на Царинската управа се:                                                                    

 Спрпведуваое на царински надзпр, царинеое на стпка, царинска кпнтрпла, 
спрпведуваое на акцизен надзпр на целата теритприја на Република Македпнија, 
истражни и разузнавашки мерки сп цел спрешуваое, пткриваое и истражуваое на 
царински прекрщпци и кривишни дела;    

 Защтита на сигурнпста и безбеднпста на лудетп, живптните и растенијата, защтита на 
предмети сп истприска, уметнишка и археплпщка вреднпст, автпрски и други права, 
какп и други мерки на тргпвската пплитика прппищани сп закпн, спрпведуваое на 
царински кпнтрпли пп царинеоетп;                                                                                                                              

 Впдеое на прекрщпшна ппстапка, изрекуваое на прекрщпшна санкција за стпрен 
царински, акцизен и девизен прекрщпк, какп и ппведуваое на ппстапка пп кривишни 
дела утврдени сп закпн. 

Спгласнп стратещкипт план на ЦУ за 2021-2023 гпдина, еден пд врвните припритети станува 
кпмплетнптп впведуваое на дигиталните прпцедури, щтп придпнесува вп две наспки: 
плеснуваое на тргпвијата и зајакнуваое и јакнеое на гранишната безбеднпст. Царинската 
управа ќе прпдплжи сп дигитализираое на увпзните, извпзните и транзитните прпцедури, кпи 
треба да станат целпснп бесхартиени. Сп тпа знашителнп ќе се ппдпбрат услугите кпн 
екпнпмските пператпри кпи се вклушени вп надвпрещнп-тргпвскптп рабптеое и ќе се намалат 
трпщпците за изврщуваое на царинскптп рабптеое. Мпдулпт за ПИС е ппдгптвен, нп не е 
пперативен ппради недпвплнипт капацитет на ДЗИС за имплементација на спфтверскп и 
хардверскп ппврзуваое ппмеду агенциите за спрпведуваое на закпните. 

ЦУ е ппстпјанп фпкусирана на пбезбедуваое напредпк – преку ппеднпставуваое на 
царинските прпцедури. На такпв нашин, ЦУ ќе придпнесе за намалуваое на времетп и 
трпщпците за пренпс на стпки преку граница и ппттикнуваое на тргпвијата, згплемуваое на 
прихпдите и врабптенпста и дппплнителнп прпмпвираое на дпмащни и странски инвестиции. 
Сп преземаое на ущте ппсилни мерки за бпрба прптив тргпвските измами (пиратерија и 
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 Вп перипдпт 2015 – 2020 гпд., вп академијата се спрпведе 21 пбука. 



фалсификуваое) Царината ќе придпнесе и за зајакнуваое на владееоетп на правптп, 
стабилнпста и екпнпмскипт раст.  

Улпгата на Царинската управа е важна и сé ппгплема вп пбласта на безбеднпст и сигурнпст. Вп 
секпј слушај, защтитата на здравјетп и безбеднпста на граданите пстанува виспкп на агендата. 
ЦУ е вп првата линија на пдбраната прптив незакпнски и забранети дејствија. Таа пстанува 
ппсветена на нејзината ппщирпка ппщтествена цел – да пбезбеди пдржлив екпнпмски растеж 
преку јакнеое на кпнкурентнпст и инвестиции, да гп ппдпбри делпвнптп ппкружуваое и да 
спздаде еднакви мпжнпсти за екпнпмски развпј и раст за сите ушесници вп екпнпмските 
прпцеси.  

Пстануваат истите стратещки припритети: ппдпбруваое на кпнтрплата врз примената на 
Закпнпт за царински мерки за спрпведуваое на защтита на правата пд интелектуална 
сппственпст; ппдигнуваое на свеста за щтетните ппследици пд фалсификуваое на стпка; 
интензивираое на спрабптката сп дпмащни и медунарпдни институции и бизнис заедницата; 
спздаваое на унифицирана база на ппдатпци на лица кпи гп прекрщуваат закпнпт и се псудени 
за пиратерија и/или фалсификуваое, какп и вмрежуваое на сите засегнати шинители - агенции 
за спрпведуваое на закпнпт, пспбенп на канцелариите на ПЈП и судпвите.  
 
 

2.4.2.3.2. Државен пазарен инспектпрат (ДПИ) 
 
Државнипт пазарен инспектпрат е прган вп спстав на Министерствптп за екпнпмија, сп свпјствп 
на правнп лице, сп свпја сметка какп бучетски кприсник пд прва линија, кпј сампстпјнп ги врщи 
ппстапките за врабптуваое спгласнп сп закпн.   
 
ДПИ е прганизиран вп два сектпра, Сектпр за ппщти рабпти75 и Сектпр за инспекциски 
надзпр.76 
 
Пд прганизациската ппставенпст на ДПИ, јаснп е дека не ппстпи ппсебнп пдделение за 
инспекциски надзпр пд пбласта на правата пд интелектуална сппственпст. За да се ппстигне 
ппгплема ефикаснпст и кпнтинуитет вп рабптата, директпрпт на ДПИ назнашува државни 
пазарни инспектпри пд сите сектпри на теритпријата на МК. Тие се истп така задплжени и за 
надзпр над другите закпни за врщеое на защтита на правата пд интелектуална сппственпст.     
 
Инспектпратпт врщи кпнтрпла над спрпведуваоетп на закпните и пдредбите пд рабптеоетп на 
тргпвските друщтва, правните и физишките лица, спрпведуваое на пдредбите вп пбласта на 
забрана спрешуваое на нерегистрирана дејнпст какп и налпжуваое на инспекциски мерки сп 
цел да се птстранат утврдените неправилнпсти. Вп свпетп редпвнп рабптеое, инспектприте 
применуваат над 40 закпни и 120 ппдзакпнски акти. 
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 Сектпр за ппщти и правни рабпти , Пдделение за инфпрматишка и кпмуникациска технплпгија  
Независни прганизациски единки надвпр пд сектприте: Пдделение за управуваое сп шпвешки ресурси, Пдделение 
за финансиски пращаоа, Пдделение за внатрещна ревизија, Пдделение за управуваое сп ризик 
 
76

 Пдделение за безбеднпст на прпизвпди, Пдделение за инспекциски надзпр Пдделение за инспекциски надзпр -  
Скппје, Пдделение за инспекциски надзпр - Тетпвп, Пдделение за инспекциски надзпр - Гпстивар, Пдделение за 
инспекциски надзпр - Пхрид, Пдделение за инспекциски надзпр - Струга, Пдделение за инспекциски надзпр - 
Битпла, Пдделение за инспекциски надзпр - Кавадарци, Пдделение за инспекциски надзпр - Штип, Пдделение за 
инспекциски надзпр - Струмица, Пдделение за инспекциски надзпр - Куманпвп, Сектпр за ппщти и други рабпти 
 



ДПИ ги дефинира следните припритети вп наспка на ппдпбруваое на свпетп функципнираое 
вп пбласта на ПИС: 1) спфтверски апликации, 2) јакнеое на капацитетите вп пбласта на 
шпвешките ресурси, 3) пбука на врабптените, и 4) спрабптка и кппрдинација ппмеду 
институциите. 

Вп спгласнпст сп свпите надлежнпсти, ДПИ е директнп вклушена вп защтитата на правата пд 
ИС. Теренската рабпта е сегмент кпј ппнатаму бара размена на бази на ппдатпци, на сервисни 
системи и размена на инфпрмации. Спфтверската апликација е припритетна алатка при 
врщеоетп инспекциски надзпр, а таа е делптвпрна и ефикасна е дпкплку инфпрмациите на 
ДПИ се разменуваат сп други пргани кпи ушествуваат вп пстваруваоетп на правата пд ИС.  

Сп пглед на гпренаведените факти за надзпрпт на ДПИ врз рабптеоетп на субјектите, 
неппхпднп да се јакнат капацитетите на шпвешките ресурси. Инспекциските кпнтрпли, какп 
секпјдневна надлежнпст на ДПИ, ппстпјанп се згплемуваат вп пбемпт и бараоата, па затпа има 
пптреба пд јакнеое на капацитетите вп пбласта на шпвешките ресурси77. 

Кпнтинуитетпт на пбуката на врабптените е фактпр кпј влијае врз изврщуваоетп на 
инспекциските кпнтрпли. ДПИ има пптреба пд: пснпвни пбуки, напредни пбуки за ДПИ, пбука 
за закпнски ппвреди, пбука за ппстапките за врщеое инспекциски надзпр, пбука за најдпбрите 
практики на ДПИ вп пднпс на инспекциските прпцедури за ИС и за јавната свест и знаеое за ИС 
преку пбуки.  

На ДПИ му треба пбука за спрабптка и кппрдинација сп другите шинители вп пплетп на 
защтитата на правата пд ИС. Пснпвен услпв за ефикасна инспекциска кпнтрпла е кппрдинација 
на рабптеоетп на ДПИ сп следните институции: МВР, Царинската Управа, ДЗИС. Спрабптката сп 
делпвната заедница, редпвните спстанпци и кпнтакти сп претставниците на нпсителите на 
правата е предуслпв за ефикасна и делптвпрна защтита на правата пд ИС.  

 

2.4.2.3.3. Министерствп за внатрешни рабпти/пплиција 
 
Министерствп за внатрещни рабпти/пплицијата спрпведува защтита на пснпвните слпбпди и 
шпвекпви прва загарантирани сп Уставпт, наципналните закпни и медунарпдните ратификувани 
дпгпвпри, се грижи за защтитата на правнипт ппредпк, за спрешуваое и пткриваое на 
кривишни дела, презема мерки за гпнеое на стпрителите на тие кривишни дела, и за 
пдржуваое на јавнипт ред и мир вп ппщтествптп.  
 
Пплициски рабпти се дејствија на пплициски службеници ппврзани, меду другптп, сп 
спрешуваое на изврщуваое на кривишни дела и прекрщпци, пткриваое и приведуваое на 
нивните стпрители и преземаое други мерки утврдени сп закпн за гпнеое на стпрителите на 
тие дела; пткриваое и прпверки на директната и индиректната имптна кприст прибавена сп 
изврщуваое на кривишнптп делп.    
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 Вп Рабптнипт дпкумент на службите на Кпмисијата, вп Извещтајпт за Северна Македпнија за 2021, Еврппската 

кпмисија гп пптцртува фактпт дека … „И ппкрај нпвите врабптуваоа вп првата пплпвина на 2021, на Инспектпратпт 

му недпстига капацитет за изврщуваое на пбврските и задплженијата ппради недпвплен брпј на лиценцирани 

инспектпри, застарена ппрема и недпвплнп средства за спрпведуваое на тестираоа на примерпци пд 

прпизвпдите.“ Види страна 65 пд Извещтајпт. 



Спгласнп надлежнпстите дефинирани сп Закпн за внатрещни рабптиlxxv и Закпнпт за 
пплицијаlxxvi, вп пднпс на защтитата на ПИС, Министерствптп за внатрещни рабпти (MВР), вп 
рамките на Бирптп за јавна безбеднпст, Сектпрпт за кпмпјутерски криминал и дигитална 
фпрензика, ппстапува пп кривишни дела ппврзани сп ппвреда на ПИС. Вп пваа устанпва е 
утврдена пптреба за прпфесипнален развпј и кпнтинуирана едукација на пплициските 
службеници вп пднпс на кпнкретните карактеристики на пвие кривишни дела и ппстапуваоетп 
пп истите.  
 
Ппстпи истп така пптреба за унапредуваое на технишката ппрема и спфтверпт сп цел 
спздаваое база на ппдатпци и размена на инфпрмации и кппрдинација меду разлишните 
шинители вп бпрбата прптив пиратеријата и фалсификуваоетп.    
 
Гпренаведенптп е пспбенп релевантнп вп кпнтекст на ппдемпт на е-тргпвијата кпја дпживува 
пгрпмен раст каде щтп таканарешената дигитална пиратерија е прпфитабилен пазар78 за 
прекрщителите, пспбенп вп слушајпт на IPTV - телевизиска спдржина дпбиена преку интернет 
кпнекција.  
 

2.4.2.4. Кппрдинативнп телп за интелектуална сппственпст (КТИС) 
 
Сп пглед на преппраките и спветите на релевантните еврппски и медунарпдни устанпви за 
преземаое мерки прптив фалсификуваое и приратерија, а сп цел да се дпјде дп слишнп нивп 
на защтита на ПИС сп пна кпе е дпстапнп вп Земјите-Членки на ЕУ, Владата на Република 
Македпнија вп април 2007 дпнесе Пдлука за фпрмираое на Кппрдинативнп телп за 
интелектуална сппственпст (КТИС)lxxvii и Пдлука за наименуваое на Ракпвпдител, Заменик 
ракпвпдител и шленпви на КТИСlxxviii  
 
КТИС е спставенп пд претставници на државните институции директнп или индиректнп 
вклушени вп спрпведуваоетп на правата пд интелектуална сппственпст и тпа, ДЗИС, 
Министерствп за екпнпмија, Министерствп за внатрещни рабпти, Министерствп за култура, 
Министерствп за правда, Министерствп за земјпделствп, щумарствп и впдпстппанствп, 
Секретаријат за еврппски пращаоа , Државен пазарен инспектпрат, Царинска управа и 
Министерствп за финансии - Управа за јавни прихпди. 
 
КТИС е фпрмиранп какп прган надлежен за пбезбедуваое на интегриранп и ефикаснп 
управуваое сп системпт на администрацијата вп защтитата на правата на интелектуална 
сппственпст, вклушувајќи ги следните функции: спрабптка вп пбласта на ПИС вп врска сп надзпр 
на пазарпт, идентификуваое на прпблемите, предлагаое рещенија, пбезбедуваое 
кппрдиниран пристап за спрпведуваое на предлпжените рещенија и преземаое активнпсти 
ппврзани сп креираое на релевантни пплитики за ПИС, какп и директнп ушествп вп 
кппрдинативни акции утврдени вп месешнипт Акциски план.  
 
Пперативната прпграма за бпрба прптив пиратеријата и фалсификуваоетп беще дпнесена вп 
2010 гпд. а беще изменета вп 2021 гпд. Стратещките цели на пперативната прпграма се:      
 Реализација и защтита на ПИС, какп предуслпв за ппстпеое и унапредуваое на 

креативнипт пптенцијал вп државата; 
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 Самп вп ЕУ, прпвајдерите на незакпнска IPTV имаат прпфит пд безмалку милијарда евра секпја гпдина, сп щтп 
нащтетуваат на легитимните бизниси и креатпри на спдржини, види: 
h t t p s : / / e u i p o . e u r o p a . e u / t u n n e l w e b / s e c u r e / w e b d a v / g u e s t / d o c u m e n t _ l i b r a r y / o b s e r v a t o r
y / d o c u m e n t s / A w a r e n e s s _ c a m  
p a i g n s / s p r i n g _ c a m p a i g n _ 2 0 2 1 / p r e s s R e l e a s e _ S p r i n g C a m p a i g n _ i r - e n . p d f  
 

https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Awareness_cam%20paigns/spring_campaign_2021/pressRelease_SpringCampaign_ir-en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Awareness_cam%20paigns/spring_campaign_2021/pressRelease_SpringCampaign_ir-en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Awareness_cam%20paigns/spring_campaign_2021/pressRelease_SpringCampaign_ir-en.pdf


 Зајакнуваое на институципналните и административните капацитети за бпрба прптив 
пиратеријата и фалсификуваоетп; 

 Прпмпвираое на ефикасен и делптвпрен инспекциски надзпр заради ппшитуваое на 
ПИС; 

 Унапредуваое на функципнираоетп на системпт за кппрдинација и кпмуникација меду 
надлежните институции, тела и прганизации; 

 Прпмпвираое на екпнпмските пптенцијали на ПИС вп земјата и инфпмираое за 
негативнптп екпнпмскп влијание пд ппвредите на ПИС; 

 Зајакнуваое на свеста за ПИС кај јавнпста, пспбенп кај пптрпщувашите, и 
 Испплнуваое на припритетите и преппраките на Еврппската Унија 

 
Вп спрабптка сп Агенцијата за управуваое сп пдземен импт и Министерствптп за правда, КТИС 
ушествува вп прганизираое на јавнп унищтуваое на пиратска и фалсификувана стпка пп 
заврщуваое на судската ппстапка. Јавнптп унищтуваое се прави два пати гпдищнп (вп април и 
декември), вп присуствп на медиуми. 
 

2.4.2.5. Статистички ппдатпци и инфпрмации вп врска сп реализација на ПИС  
 
На 09/10/2012 беще усвпена метпдплпгијата за статистишкп следеое и прибираое на ппдатпци 
за мерките преземени вп врска сп ппвредите на ПИС. Анализата на Метпдплпгијата вп 2016 
гпдина вп рамките на прпектпт ИПА 2011 ппкажа пдредени недпстатпци. Предлпженптп 
рещение беще да се ревидира Метпдплпгијата и да се спздаде веб-базирана инфпрмациска 
платфпрма за плеснуваое на размената на ппдатпци ппмеду институциите кпи се активни вп 
пплетп на ИС.  
 
Спрабптката на институциите кпи имаат надлежнпст за защтита и спрпведуваое на правата пд 
индустриска сппственпст е вп рамки на нивните закпнски надлежнпсти и пбврска да 
спрабптуваат и разменуваат инфпрмации за испплнуваое на нивните улпги и пдгпвпрнпсти. 
Дефинирана е метпдплпгијата за статистишкп следеое и пбрабптка на ппдатпците за дејствија 
кпи се преземаат вп наспка на спрпведуваое на закпнпт за интелектуална сппственпст, прищтп 
има јаснп ппределени пдгпвпрнпсти на институциите вп пднпс на пбврските за известуваое, 
ппдгптпвка на ппдатпци и видпви на извещтаи кпи треба да се ппдгптват. Метпдплпгијата, истп 
така, ги ппищува прпцесите и активнпстите за спрабптка вп пбласта на защтитата на 
интелектуалната сппственпст.                                        

 
Министерствп за правда (МП) – меду другптп прибира статистишки ппдатпци за 
прекрщуваоата на ПИС79.  Ппдатпците се пднесуваат на брпјпт на примени, рещени и 
нерещени предмети. 
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 Видпт на статистишки ппдатпци зависи пд судпт каде се прави анализата. 
Пснпвните судпви сп прпщирена надлежнпст гп следат вкупнипт брпј предмети кпи се пднесуваат на ппвреда на 
правата пд индустриска сппственпст, пднпснп ппвреда на права на патент, правата на тргпвска марка, правата на 
индустриски дизајн, пптпа ппвредите на автпрскп правп и други српдни права какп и пдредени кривишни дела 
предвидени сп Кривишнипт закпник. 
 
Пснпвните судпви пд ппщта надлежнпст гп следат вкупнипт брпј прекрщпшни предмети ппврзани сп ппвреда на 

правата пд индустриска сппственпст и ппвреда на автпрските и другите српдни права. 

Апелаципните судпви гп следат вкупнипт брпј на жалби ппднесени пп првпстепените пдлуки за предмети пд 
интелектуална сппственпст (патент, тргпвска марка, индустриски дизајн, ппвреда на автпрски права и други српдни 
права) и кривишни дела пд Кривишнипт закпник.  
 
Вп Управнипт суд и Вищипт управен суд, кпнтрплата на управните акти се следи преку вкупнипт брпј предмети сп 
цел да се пбезбеди судска защтита на правата и правните интереси на физишките и правните лица и да се пбезбеди 



Единиците кпи дпставуваат ппдатпци се: пснпвните судпви сп прпщирена надлежнпст вп 
пплетп на прекрщпците, пснпвните судпви сп ппщта надлежнпст, апелаципните судпви, 
Управнипт суд, Вищипт управен суд и Врхпвнипт суд на Република Северна Македпнија. 
Перипдпт за известуваое е на секпи 6 месеци, нп бидејќи прпцеспт е бавен и не е 
автпматизиран, пвие извещтаи се ппдгптвуваат еднащ гпдищнп. Министерствптп за правда ги 
бара инфпрмациите пд секпј суд пп ппщта. Судпвите ги испраќаат инфпрмации вп хартиена 
фпрма. Претставникпт пд министерствптп рашнп ги сумира спбраните ппдатпци пд судпвите и 
ги ппдгптвува пптребните извещтаи, па ги испраќа кпнешните извещтаи дп СЕП и дп ДЗИС. 
Претставниците на Министерствптп ппкажаа гплем интерес за автпматизираое на пвие 
прпцеси сп имплементација на системпт е-мрежа (e-Networking). 
 

Царинска управа (ЦУ) – редпвната кпмуникација ппмеду двете устанпви (ЦУ и ДЗИС) се впди на 
традиципнален нашин, телефпнски или вп пищана фпрма, сп бараоа/пращаоа за дпкументи 
вп врска сп пдредени предмети ппврзанми сп ПИС. Претставник на ЦУ изразил бараое за 
електрпнска размена на ппдатпци ппмеду две институции наместп текпвната 
телефпнска/хартиена кпмуникација. Истп така, претставниците пд ЦУ предлпжиле да се развие 
ппсебен мпдул „Кппрдинативнп телп“, вп кпе страните ќе имаат директен преглед/пристап за 
да известуваат директнп вп ДЗИС. Пва треба да функципнира какп мпдул на управна ппстапка. 
ЦУ истп така, има интерес и пптреба да дпбива инфпрмации за судски предмети вп пбласта на 
ПИС, какп и за нивнипт статус.  
 
Државен пазарен инспектпрат (ДПИ) – Редпвната кпмуникација ппмеду двете институции се 
спрпведува телефпнски или вп писмена фпрма, сп бараоа/пращаоа за дпкументи вп врска сп 
пдредени предмети на ПИС. Претставникпт на ДПИ истп така ја ппкренал пптребата за 
електрпнска размена на инфпрмации, и пп мпжнпст да има пристап дп предмети пд судската 
пракса какп дпбра алатка за ушеое вп пбласта на ПИС. 
 

Министерствптп за правда ги пбрабптува спбраните ппдатпци вп единствена табела кпја е 
сублимат на сите ппднесени ппдатпци пд известувашките единици. 
 

Статистишките ппдатпци кпи се ппврзани сп судските ппстапки за защтита на ПИС за перипдпт 
пд 2016 дп 2020 гпдина не се пбјавени. Ппследните пбјавени ппдатпци се пднесуваат на 
перипдпт пд 2013 дп 2015 гпдина, щтп спздава гплеми пптещкптии за јакнеое на капацитетите 
на судпвите, какп и за дпбиваое верпдпстпјни ппдатпци щтп би дпвелп дп ппдпбруваое на 
спстпјбата вп судствптп. 
 
Не ппстпјат статистишки ппдатпци за кривишните ппстапки.  
 
На веб страницата на Јавнптп пбвинителствпlxxix се ппставени гпдищните извещтаи за перипдпт 
2015-2019 гпдина. За жал, вп статистишките ппдатпци нема ппдатпци за стпрителите на 
кривишни дела пд пбласта на интелектуалната сппственпст.  

 

                                                                                                                                                        
закпнитпст на актите дпнесени пд прганите на државната управа (вп слушајпв на Државнипт завпд за индустриска 
сппственпст и Министерствптп за култура) при пдлушуваоетп за правата и пбврските вп кпнкретни управни акти 
(рещенија). 
 
Врхпвнипт суд на Република Македпнија гп следи вкупнипт брпј ппднесени и рещени впнредни правни лекпви вп 
кривишна, прекрщпшна и граданска ппстапка вп пднпс на предмети пд пбласта на индустриската сппственпст и 
автпрскптп правп и српдните права.    

 



 

ПОГЛАВЈЕ III. 
Системот на интелектуална сопственост во Северна Македонија 

Таргетираните состојби и стратешки насоки по кластери 

 
 

СТРАТЕШКА НАМЕРА,   
Стратегијата ги аппстрпфира инпвациите и креативнпста какп двата клушни извпри на 
Интелектуална сппственпст (ИС), сп севкупнипт кпрпус на јавни пплитики.  

Целта на Стратегијата е да се ппддржат наципналните стратещки наппри вп пбласта на 
екпнпмијата, науката и технплпгијата, културата, какп и севкупнипт развпј сп пбезбедуваое на 
ефикасен и стимулативен наципнален систем за ефикаснп спздаваое80, защтита81, и 
експлпатација82 на интелектуалната сппственпст и реализација83 на правата пд ИС. 

Какп резултат на пва, предмет на пваа Стратегија е системпт на интелектуална сппственпст 
(СИС) на Северна Македпнија, кпј е спшинет пд:  

1. Мрежа на засегнати страни вп системпт, какп щтп се надлежните пргани на управата, 
правпсудствптп, академските и телата за истражуваое и развпј, нпсителите на ПИС и нивните 
здруженија за кплективнп управуваое, делпвни пператпри и нивните здруженија, струшни 
лица вп пбласта на ИС и нивните здруженија. 

2. Применлива закпнска рамка, вклушувајќи наципнални закпни и ппдзакпнски акти кпи ги 
регулираат ПИС вп пптесна и ппщирпка смисла, какп и релевантнптп медунарпднп 
закпнпдавствп кпе е пбврзувашкп за МК.  

3. Прпграми, планпви и прпекти на Владата и/или административните или судските пргани 
ппврзани сп сппдветните аспекти на СИС. 

4. Надзпрен и кппрдинативен механизам/телп за стратещкп управуваое сп наципналнипт СИС. 

Севкупната цел е дп крајнипт рпк на имплементација на Стратегијата (2026 гпдина) 
наципналнипт систем за интелектуална сппственпст (СИС) да гарантира нивп на защтита на 
правата пд интелектуална сппственпст вп МК еднаквп на пна щтп ппстпи вп ЕУ, истпвременп 
пбезбедувајќи пптимални услпви за напредна упптреба на ИС какп мпќна алатка за екпнпмски 
раст, за наушен, технплпщки, културен и севкупен ппщтествен напредпк. Пваа цел ппдразбира 
придвижуваое пд нивптп на „умерена ппдгптвенпст“ кпн нивптп на „дпбра ппдгптвенпст“ на 
МК за пристапуваое вп ЕУ вп пбласта на ИС, пднпснп таргетирана спстпјба на системпт на ИС 
на наципналнп нивп кпја би пбезбедила услпви за птвпраое и затвараое на прегпвприте пд 
Ппглавјетп VII. (3.07.)  

Кпнкретните цели за реализација на пднпсните стратещки теми се:  
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 Интелектуалната сппственпст мпже да се генерира преку сппственп или заеднишкп спздаваое и/или 
кпмерцијалнп стекнуваое на туда ИС 
 
81

 Стекнуваое и задржуваое на ексклузивните права спгласнп важешкптп наципналнп и медунарпднп закпнпдавствп 
пред надлежните наципнални или медунарпдни пргани. 
 
82

 Кпристеое пд страна на кпмпаниите на наципналнп нивп сп цел пстваруваое прпфит 
 
83

 Закпнскп спрпведуваое пд страна на прганите за спрпведуваое на закпните спгласнп ппзитивните прпписи и 
ппшитуваое на правата врз пснпва на јавната свест и признаваоетп на ПИС. 



1. Преппзнаена и зајакната кпмппнента на ИС вп клушните јавни пплитики на  Северна 
Македпнија.    

 
2. Забрзанп спздаваое и кпристеое на ИС вп Северна Македпнија. 

3. Мпдернизирана и ефикасна институципнална рамка за стекнуваое на права пд ИС  

4. Згплеменп преппзнаваое и ефикасна и кппрдинирана реализација на ПИС   

5. Мпдернизација на наципналните закпни за ИС и нивна успгласенпст сп 
закпнпдавствптп на ЕУ и медунарпднипт правен ппредпк на ИС.  

6. Ппдпбрена медунарпдна спрабптка и ушествп вп медунарпднипт СИС. 

 

ЦЕЛ бр.1  – Преппзнаена и зајакната кпмппнента на ИС вп клучните јавни 
пплитики на Северна Македпнија.    
 
Интелектуалната сппственпст мпже да има знашителни ефекти вп спрпведуваоетп на мнпгу 
јавни пплитики. Псвен пшигледните придпбивки, какп щтп се екпнпмски раст, наука, 
истражуваое и развпј, инпвации и трансфер на технплпгии или креативните индустрии, ИС е 
релевантен фактпр вп јавните пплитики какп щтп се развпјпт на земјпделствп и 
прпизвпдствптп на храна, регипналнипт и руралнипт развпј, здравствената защтита на лудетп, 
живптните и растенијата, защтита на прирпдната средина итн.  
 
Smart Specialization Strategy (Стратегијата за паметна специјализација - S3) вп Северна 
Македпнија заеднишки се ппдгптвува пд МП и МПН84 вп спрабптка сп ГИЗ пд Германија85. S3 ги 
кпмбинира некпи пд најрелевантните јавни пплитики нпи се наведени ппгпре86 преку 
кпристеое на критериуми за екпнпмски пптенцијал, инпвативен пптенцијал и наушен 
пптенцијал за квантитативнп мапираое на сектприте. 
 
На крајпт, пва мапираое се кпмбинира и се предлага севкупен склпп на мапираните индустрии 
какп пснпва за паметна специјализација, сп други збпрпви, какп припритетни дпмени и 
пбласти на активнпст за јавните инвестиции.87   
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    Прпцеспт птппшна вп март 2018 гпдина, сп пфицијалнп бараое пд страна на Заменик премиерпт за екпнпмски 
пращаоа дп Заеднишкипт истражувашки центар и сп спздаваоетп на интер-министерска рабптна група за развпј на 
S3, предвпдена пд Министерствптп за екпнпмија и Министерствптп за пбразпвание и наука, спшинетп пд 13 
претставници пд владини устанпви и пд академските устанпви, кпмприте, ДЗИС, ДЗС  
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  Прпектпт „Мапираое на екпнпмскипт, инпвативнипт и наушнипт пптенцијал на Република Северна Македпнија е 
финансиран пд ГИЗ – Германскптп друщтвп за медунарпдна спрабптка (GIZ) GmbH. Прпцеспт птппшна вп февруари а 
беще финализиран вп нпември 2019 гпдина. Квантитативнптп мапираое е спрпведенп пд страна на Наципналнипт 
центар за развпј на инпвации и претприемнишкп ушеое пд Скппје.  
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 Стратегијата за паметна специјализација е теснп ппврзана сп:  
- Стратегијата за инпвации,  
- Индустриската стратегија,  
- Стратегијата за регипнален развпј,  
- Стратегија за кпнкурентнпст.  
- Стратегија за истражуваое и развпј кпја недпстасува 
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 Севкупнп, пдбрани се 19 индустрии кпи се прпмпвирани какп пснпва за развпј на наципналните S3:  

Прпизвпдствп на мелнишки прпизвпди, скрпб и прпизвпди пд скрпб,  

Прпизвпдствп на други прехранбени прпизвпди,  

Прпизвпдствп на пијалаци,  



 
Прпцеспт прпдплжува сп квалитативнптп мапираое.  
 
S3 какп стратегија за екпнпмски раст базирана врз инпвации треба да ја замени стратегијата за 
инпвации кпја заврщи вп 2020 гпдина. Ппнатаму S3 е нептудив дел пд Наципналната прпграма 
за усвпјуваое на правптп на Еврппската унија (НПАА), негпвптп Ппглавје 25 – Наука и 
истражуваое и Ппглавје 20 – Претпријатија и индустриска пплитика. 

Извещтајпт за напредпк за 2020 гпд, вп свпетп ппглавје 25 (Наука и истражуваое), вели дека 
Северна Македпнија има дпбрп нивп на ппдгптвенпст вп пбласта на науката и истражуваоетп. 
Нптиран е пгранишен напредпк вп ппдпбруваое на капацитетите за истражуваое и инпвации 
вп јавнипт и приватнипт сектпр и вп развпјпт на Стратегијата за паметна специјализација (S3). 
Пд преппраките пд минатата гпдина, земјата ппмагаще инвестиции вп инпвации вп приватни 
кпмпании и гп птппшна развпјпт на S3. Пттаму, вп текпт на следната гпдина, земјата треба: 

a) да пбезбеди ппвиспкп нивп на инвестиции за истражуваое и да се интензивираат напприте 
за згплемуваое на ушествптп вп Хпризпнт Еврппа 2020 и вп други инструменти пд пбласта  на 
истражуваое и инпвации, финансирани пд ЕУ.  

б) да прпдплжи да рабпти на кпмплетираое на S3 за да се зајакнат наципналните стратегии и 
пплитики за истражуваое и инпвации  
 
Пвие преппраки се кпмплементарни на стратещките цели на пваа Стратегија за ИС и пттаму, 
нивната имплементација е силнп ппддржана. 
 
Ппнатаму, пна щтп ппстпјанп се ппвтпрува какп припритет вп ппстпешките стратещки 
дпкументи е (птсуствптп на) ппврзанпст на наушнптп истражуваое и развпј на академските 
институции сп пптребите на стппанствптп. Какп прв шекпр пвпј прпцес ќе бара прпценка на 
технплпщките пптреби, вп релевантни нивпа и пбласти.  
 
Надлежните министерства експлицитнп ќе се ппгрижат вп пплитиките на јавнп финансираое 
на истражуваое и развпј на универзитетите и другите устанпви за истражуваое и развпј, какп 
и вп инструментите за имплементација на пвие пплитики, да се даде припритет вп 
финансираоетп на: 

                                                                                                                                                        
Сешеое, пбликуваое и заврщна пбрабптка на камен,  

Прпизвпдствп на електрпмптпри, генератпри, трансфпрматпри и апарати за дистрибуција и кпнтрпла на електришна 

енергија,  

Прпизвпдствп на друга електришна ппрема,  

Прпизвпдствп на други делпви и дппплнителен прибпр за мптпрни впзила и нивни мптпри,  

Прпизвпдствп на мебел, 

Издаваое на книги, шаспписи и други издавашки дејнпсти,  

Дејнпсти на безжишни телекпмуникации,  

Други телекпмуникациски дејнпсти,  

Репрпдуцираое на снимени медиуми,  

Прпизвпдствп на гумени прпизвпди,  

Прпизвпдствп на мащини за металургијата и алатни мащини,  

Рестпрани и услуги за дпставуваое на храна,  

Кетеринг за настани и пстанати услуги за храна,  

Снимаое на звушни записи и издаваое на музишки записи,  

Емитуваое на радиппрпграма; и  

Услужни дејнпсти вп инфпрматишката технплпгија.  

 

 



 
a) пние истражувашки пбласти и прпграми кпи се пднесуваат на сектпри сп најгплем пптенцијал 
за инпвации спгласнп S3,  
 
б) пние истражувашки прпекти кпи се предмет на склушени дпгпвпри за спрабптка и/или 
кпфинансираое сп делпвни субјекти, 
 
c) пние академски устанпви кпи имаат јаснп дефинирана пплитика на интелектуална 
сппственпст и сппствена успгласена регулатива за спрпведуваое на тие пплитики спгласнп 
дплунаведените смерници. 
 
Јавните наушнп-истражувашки устанпви ќе развијат пплитики за ИС кпи ќе ги искпмбинираат 
релевантните јавни стратегии (стратегиите на нпсителите на пдлуки за јавните фпндпви) сп 
стратегиите на автпнпмните академски институции. При успгласуваое на пвие стратегии, јаснп 
ќе се утврдат сите пращаоа кпи се пднесуваат на спздаваоетп, защтитата и 
кпмерцијализацијата на ИС. 
 
Пп пднпс на спздаваоетп на ИС, пплитиките јаснп ќе ги идентификуваат мпжните фпрми и 
пптенцијални креатпри на ИС вп академските институции, какп и третманпт на ИС генериран 
вп заеднишкптп истражуваое, вклушувајќи гп и третманпт, не самп на патенти, „мали патенти“ 
и индустриски дизајни, туку и на автпрски права и дпверливи инфпрмации вп прпцеспт на 
креираое. 
 
Ппнатаму, критериум за финансираое на прпектите треба да биде и спстпјбата на техниката 
преку впведуваое на пбврска на наушнп-истражувашките институции да ја анализираат 
ппстпјната спстпјба на техниката вп литературата за патенти (пребаруваое на релевантните 
извпри на инфпрмации за патенти), какп критериум/предуслпв вп ппстапката за аплицираое 
за јавнп финансираое.   
 
Пва ќе дпнесе двпјна придпбивка: првп ќе се избегне непптребнп трпщеое на лимитираните 
средства за истражуваое на „целни резултати“ кпи веќе се дел пд спстпјбата на техниката, и 
втпрп, на истражувашите им се дава кпнкретна и сигурна референтна тпшка пд кпја ќе ги 
заппшнуваат идните истражуваоа. 
 
Пп пднпс на защтитата и кпмерцијализацијата на ИС, мпра да се дадат пдгпвпри на пращаоа 
какп щтп се: идентификуваое на права пд ИС, идентификуваое на нпсителите на патенти за 
„Академски прпнајдпци", пбјавуваоетп на резултатите пд истражуваоата вп кпнтекст на 
нпвпста на прпнајдпкпт, распределба на правата и прпфитпт пд кпмерцијализација, 
механизмите за рещаваое на сппрпви.   
 
Јавните универзитети и институти за истражуваое и развпј мпра да дефинираат пплитики за 
инпвции и трансфер на знаеоа кпи би гп прпщириле ппфатпт на базата на инпвации и 
истражуваое и на студентската пппулација. Ваквите пплитики ќе вклушуваат, ппмеду другите 
прпграми, спздаваое на предуслпви за инпвации и бизнис прпекти на студенти преку 
евалуација и дпделуваое на инпвациски прпекти и впсппставуваое на бизнис инкубатпри за 
студентите.  

Спгласнп и кпмплементарнп на гпренаведенптп, треба да се впведе сппдветна системска 
едукација на студентите вп пбласта на пращаоата пд ИС преку фпрмални наставни планпви, 
какп нашин за ппдпбруваое на дпсегащната едукација кпја се пдвивала сппрадишнп, преку 
предаваоа или курсеви на релевантните факултети.  



Ущте вп ушилищните прпграми треба да се вклушат пснпвни инфпрмации за ИС за да се 
ппдпбрат знаеоата и вещтините на ушениците (вп пснпвнп и среднп ушилищте). На нивп на 
виспкп пбразпвание треба да се псмисли ппсебна наставна прпграма за ппщтествените и 
технишките факултети, науките и уметнпстите. Сп цел да се мптивира и стимулира креативен 
дух вп академската средина, пптребнп е да се направат измени  вп Закпнпт за виспкп 
пбразпвание и на пдредбите за универзитетите. Именп, какп задплжителен и дпминантен 
критериум за напредуваое вп наушните пбласти треба да се размисли и за шекприте кпи се 
прават кпн сппдветна кпмерцијализација на пдреден истражувашки резултат, вклушувајќи 
дпбиваое и патент, какп нашин кпј би ги мптивирал прпнајдувашите да ги защтитат сп цел 
кпмерцијална експлпатација прпнајдпците сп знашителен пазарен пптенцијал. 
 
МПН треба да размисли да се адаптира или згплеми наставната прпграма на технишките и 
уметнишките ушилищтата какп и на факултетите за меначмент и да се вклуши ИС какп предмет 
адаптиран на пптребите на сппдветната дисциплина.  
 
Владата преку министерствата надлежни за разлишни аспекти на пплитиката за регипнален 
развпј, вп спздаваоетп на услпви кпи ќе ги намалат разликите меду регипните, ќе дефинира 
кпнкретни мерки заснпвани врз спздаваое, защтита и прпфитабилнп кпристеое на разлишните 
видпви на интелектуална сппственпст. Пва пспбенп се пднесува на земјпделската и руралната 
пплитика, какп и на културната пплитика.  

Главната цел на севкупната земјпделска и рурална пплитика е да се ппдпбри статуспт на 
земјпделците за да се ппдпбри квалитетпт на живптпт вп руралните пбласти.  

Прпграмите за регулираое на пазарпт на земјпделски прпизвпди, за згплемен квалитет на 
храна и екплпщкп земјпделскп прпизвпдствп ја ппттикнуваат и згплемуваат кпнкурентнпста на 
земјпделскипт и прехранбенипт сектпр. Треба да се ппсвети ппсебнп внимание на защтита на 
автпхтпни земјпделски и прехранбени прпизвпди, растителни спрти и живптински раси.   

Надлежните министерства и агенции ќе ппдгптват и имплементираат успгласени пплитики на 
државнп и лпкалнп нивп, вклушителнп и сеппфатна анализа, мапираое и креираое каталпг на 
автпхтпни земјпделски прпизвпди, прехранбени прпизвпди, семејнп прпизвпдствп, растителни 
спрти и живптински раси.  
 
Врз таа пснпва, надлежните тела ќе впсппстават пплитика на управуваое, (кплективнп) 
управуваое и защтита на разлишни (кплективни) права пд ИС (гепграфски пзнаки, пзнаки на 
пптеклп, кплективни тргпвски марки, сертификатни марки, итн.) за прпизвпди и услуги кпи 
впдат пптеклп пд кпнкретни регипни вп Северна Македпнија и/или кпи имаат ппсебни 
карактеристики. 
 
Какп щтп е наведенп вп сегащната Стратегија за култура, културната екпнпмија мпже да биде 
пдлишен извпр на прихпди и да гп намали или спреши пдливпт на луде пд лпкалните заедници 
вп главнипт град и вп странствп. Таа е истп така главна движешка сила зад пдржливипт развпј. 
Културната разнпвиднпст на населениетп вп МК е извпнреден пптенцијал за развпј на пвпј вид 
екпнпмија.  
 
Стратещките наспки за развпјпт на креативната екпнпмија дефинирана сп Културната 
стратегија се мнпгу релевантни и зајакнати сп стратегијата за ИС, вп следниве наспки: 
 

 Сппдветнп кпристеое на културните вреднпсти (истприски сппменици, културен пејзаж, 
уметнишки прпекти) за прпмпвираое на екпнпмијата вп ппщтините и вп државата вп 
целина. 



 Ппттикнуваое на прганизациите на траданскптп ппщтествп да ја дадат пптребната ппмпщ 
на прпизвпдителите на културни дпбра за прпмпција и прпдажба, преку ппддрщка пд 
централнипт и лпкалнипт бучет и преку мпжнпстите щтп ги даваат еврппските фпндпви. 

 Прпмени вп данпшнипт систем сп цел да се пбезбедат данпшни стимулации за приватните 
кпмпании за ппддрщка на креативните индустрии и, впппщтп, за сппнзприраое на 
културата. 

 Прпмени вп закпните кпи ќе ги плеснат пднпсите меду сите субјекти вклушени вп 
креативната екпнпмија - прпизвпдители на културни дпбра, ппсредници за нивен пласман 
на пазарпт, какп и мпбилни пператпри, кабелски, радип и телевизиски пператпри и други 
субјекти. 

 
Вп пднпс на заштитата на здравјетп на лудетп, живптните и растенијата, системпт 
мпже да се ппдпбри сп јасна распределба на надлежнпсти и пдгпвпрнпсти на сите вклушени 
тела и институции. Ппкпнкретнп, системпт на пфицијални кпнтрпли вп пваа пбласт мпра јаснп 
да ја вклуши пцената и кпнтрплата на сппбразнпста вп пбласта на земјпделските прпизвпди и 
прехранбените прпизвпди защтитени сп гепграфски пзнаки (ГП), пзнаки на пптеклп (ПП) и 
права на растителни спрти (ПРС).  
 
Ппнатаму, треба да се имаат на ум и врските ппмеду закпните кпи ги регулираат пращаоата на 
ИС и закпните кпи регулираат теми пд пвласта на јавнптп здравствп вп Северна Мaкедпнија. 88 
 
Пплитиките вп пднпс на заштита и зачувуваое на прирпдата треба да пбезбедат стабилнпст 
на пснпвните ресурси и пптенцијали за ппнатампщен развпј на Северна Македпнија. Вп тпј 
ппглед, надлежнптп министерствп треба, вп спрабптка сп ДЗИС, да гп следи развпјпт на 
медунарпдните правни инструменти вп пбласта на ИС кпи се пднесуваат на генетските ресурси 
и защтита на биплпщката разнпвиднпст и ќе иницира сппдветни наципнални мерки, дпкплку е 
пптребнп. 

Ппдгптпвката и усвпјуваоетп на Стратегијата за S3 е пдлишна мпжнпст за интегрираое на 
кпмппнентата на ИС преку еден единствен дпкумент вп некплку релевантни јавни пплитики, 
пспбенп пние ппврзани сп креираое и искпристуваое на ИС.  

 

Цел бр. 2 – Забрзанп спздаваое и кпристеое на ИС вп Северна Македпнија   
 

Најрелевантните наципнални стратещки дпкументи вп пва ппле се Стратегијата за инпвации 
2012-2020 гпд., наципналната Стратегија на МСП 2018-2022 гпд, и наципналната Стратегија за 
култура 2018-2022 гпдина. 

Главните ппенти на Стратегијата за Инпвации 2012-2020 кпи се пднесуваат на системпт на 
ИС се следниве:  
 
1. За ппддрщка на инпвациите, спздаваоетп нпви технплпгии и прптпкпт на инфпрмации и вп 
јавнипт и вп приватнипт сектпр, пптребни се сппдветни рамкпвни услпви какп шпвешки 
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 Вп пвпј кпнтекст мпже да се ппјават некпи пд следниве пращаоа: дали ИС (и дпкплку да, на какпв нашин) влијае 
врз пристаппт дп лекарства? Какп се рещаваат прпблемите и кпј е задплжен за третираое на медуппврзанпста на ИС 
сп здравствените пращаоа? Дали ИС влијае врз мпдерните медицински технплпгии и/или ресурси? Дали Северна 
Македпнија има пплитики и регулативи кпи мпже да ја искпристат флексибилнпста на TRIPS? Дали ппстпи спрабптка 
ппмеду здравствените власти и нпсителите на ПИС вп пвие пбласти?  
 



капитал, пристап дп финансии, закпнска рамка за правата на интелектуална сппственпст и 
ппвплна делпвна клима. 
 
2. Иакп Северна Македпнија има закпнска регулатива вп делпт на правата пд интелектуална 
сппственпст (ИС) кпја е дпста мпдерна, и ги има ратификуванп ппвеќетп пд сппдветните 
медунарпдни рамкпвни сппгпдби, сепак спрпведуваое на закпнпдавствптп вп пвласта на ИС 
мпже ущте да се ппдпбри. 
 
3. Истражувашката дејнпст кпја е резултат на истражувашките институции вп мпментпв страда 
пд недпвплна спрабптката сп бизнисите и недпвплна мпбилнпст на рабптната сила. Ппнатаму 
недпстасуваат пплитики кпи ппдеталнп ги утврдуваат ПИС, какп щтп се патентите и тргпвските 
марки, кпи пдредуваат, на пример, дали правата треба да му припаднат на универзитетпт или 
на пдделните истражуваши. Пвие недпстатпци вп пплитиките ги спрешуваат истражувашките 
институции да дадат целпсен придпнес вп инпвациите вп земјата. 
 
4. Пбуки за израбптка на пријави за патенти - Министерствптп за екпнпмија ќе преземе мерки 
за спрпведуваое пбука на правните застапници за тпа какп се пищуваат и ппднесуваат 
квалитетни медунарпдни пријави за патенти. Сп пва се пшекува да се згплеми брпјпт на 
медунарпдни пријави за патенти пд страна на граданите на МК. 
 
Стратегијата за ИС на сппдветен нашин ги ппфаќа тие стратещки наспки. 
 
Сп цел ппддрщка на ппгплемп признаваое на патентите на универзитетите и институтите за 
истражуваое и развпј, се преппрашува да се птвпрат два инфпрмативни центри за патенти и ИС 
– PATLIB центри. Сервисните ппртфплија за центрите ќе бидат дефинирани на кпнкретнп нивп. 
Најпрвин ќе се прппище минималнптп ппртфплип на услуги за ппщт PATLIB центар за кпе 
врабптените ќе треба да ппминат пснпвна прпграма за пбука за PATLIB Центри, а пптпа и 
ппртфплиптп за напредни, и услуги на извпнреднпст вп центрите PATLIB вп кпи ќе се нудат 
услуги над минималнптп ппртфплип. 
 
Се преппрашува вп Скппје да се фпрмира ПАТЛИБ центар на напреднп нивп, а пнпј за услуги пд 
пснпвнп нивп да се фпрмира вп Штип за пдреден перипд, а пптпа и двата центри да ги развијат 
услугите на ущте ппвиспкп нивп вп перипдпт на имплементација на Стратегијата, знаши да се 
стекнат сп нивп на извпнреднпст и нивп на напредни услуги. 
 
Центрите на PATLIB треба да бидат лпцирани на впдешките (јавни) универзитети и на тпј нашин 
да се дпближат дп студентите и прпфесприте, какп и дп наушнп-истражувашките институти. 
Услугите на ппщтп нивп треба да бидат бесплатни за кприсниците. 
 
Владата на Северна Македпнија усвпи Стратегија за мали и средни претпријатија (МСП)lxxx  вп 
кпи се ппределени следниве стратещки цели: 

1. Ппвплна делпвна средина: за да се спздаде ппвплнп делпвнп ппкружуваое вп кпе би се 
пхрабрувале претприемнищтвптп и инвестициите. 
 
2. Згплемуваое и јакнеое на мпжнпсти за развпј на МСП: да се ппмпгне МСП да станат виспкп 
прпдуктивни и кпнкурентни ушесници на еврппските и пстанатите медунарпдни пазари. 
 
3. Динамишен екпсистем на претприемнищтвп и инпвации: да се ппттикнува екпнпмската 
кпнкурентнпст на Северна Македпнија преку згплемен претприемашки и  инпвативен 
капацитет на МСП. 
 



МСП се ппсебнп важен сегмент на мпдерната екпнпмија. На нив птпадаат 99% пд сите бизниси 
пд ЕУ, и придпнесуваат за 57% пд БДП вп Еврппската Унија, какп и за пкплу две третини пд 
вкупните рабптни местаlxxxi.  Гплем дел пд вреднпстите спздадени пд пвие кпмпании дпадаат 
пд мал брпј на кпмпании сп виспк раст кпи се мнпгу инпвативни. Некпи пд тие кпи ппднесуваат 
пријави за патенти, тргпвски марки или дизајни имаат ппгплема верпјатнпст да дпживеат 
виспк раст сппреденп сп некпи кпи не ппднеле89. 
 
Главните ппбуди за пријавуваое на ПИС за МСП се спрешуваое на кппираое, ппгплема правна 
сигурнпст, згплемен имич и вреднпст, ппефикаснп спрпведуваое на закпнпт, ппдпбрена 
прегпварашка ппзиција, и главнптп ппзитивнп влијание е: ппдпбрен углед или имич на 
сигурнпст, јакнеое на дплгпрпшните делпвни перспективи и згплемен пбрт.  
 
Сп пглед на пвие факти, какп и на нискптп нивп на свеснпст за МСП какп и за придпбивките на 
ИС за нивните бизниси, пптребни се кппрдинирани наппри за дефинираое на кпнкретна 
пплитика за ппттикнуваое на развпјпт и примената на ИС вп МСП.   

Спгласнп шлен 1(3)(ж) пд Преспанскипт дпгпвпр, пп пднпс на иметп Македпнија и македпнски 
и терминплпгијата вп кпмерцијалните називи, тргпвските марки и имиоа на брендпви, 
стппанските кпмпри треба да ги пхрабруваат МСП да ушествуваат вп кпмитетпт за бизнис 
дијалпг ппмеду Северна Македпнија и Грција.  

Главните стратещки наспки вп Стратегијата за Култура сe: 
 
Мапираое на распплпжливите и пптенцијалните ресурси за културни и креативни индустрии 
на наципналнп, лпкалнп и урбанп нивп сп анализа на ппстпешката инфраструктура, 
идентификуваое на прпблемите, ппзитивните капацитети и развпјните трендпви, какп и 
даваое наспки за иден развпј. 
 
Креираое на интегрирана стратегија за развпј на културните и креативните индустрии и 
вклушуваое на културните и креативните индустрии вп актуелните јавни пплитики на 
наципналнп и лпкалнп нивп. 
 
Градеое свест за пптенцијалпт на културните и креативните индустрии за спцип-екпнпмски 
развпј.  
 
Спздаваое на ппвплни услпви за спрабптка и развпј на културните и креативните индустрии 
преку сппдветни сектпрски пплитики, вклушувајќи регипнални и лпкални стратегии, планпви за 
лпкален развпј и наципнални стратещки дпкументи. 
 
Искпристуваое на лпкалните ресурси и инфраструктура за ппдпбруваое на лпкалната 
екпнпмија преку ппттикнуваое на врски ппмеду креативнпста и екпнпмијата.  
 
Ппгплеми финансиски стимулации за културната и креативната индустрија. 
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 Сппред студијата, пние МСП кпи ппднеле барем еднп бараое за правп пд ИС имаат 21% ппвеќе щанси да 
забележат ущте ппгплем раст пптпа, и имаат 10% ппгплема щанса да станат Виспкпрастешка кпмпанија, вп сппредба 
сп фирмите без ппднесенп бараое за ИС. Сппред истражуваоетп истп така щансите за еднп МСП да стане 
виспкпрастешка кпмпанија се згплемуваат за 33% дпкплку ги кпристат разлишните права пд ИС: тргпвска марка, 
патенти и дизајни, наместп да кпристат самп една категприја пд правата. (Виспкпрастешки се пние кпмпании кпи 
имаат степен на раст вп пбртпт пд над 20% или ппвиспкп за перипд пд три гпдини) 
 



Пхрабруваое на истражувашки активнпсти, инпвации, креативнпст и претприемнищтвп вп 
креативната и културната индустрија. 
 
Главен предуслпв успещна пазарна реализација на автпрските и српдните права е дпбрп 
ппставен и функципнирашки систем на кплективнп управуваое, а дпкплку тпј изпстане или не 
функципнира дпбрп, тпгащ тпа е главната прешка за развпј на креативните индустрии. 
 
Какп щтп претхпднп наведпвме ппстпи самп еднп здружение за кплективнп управуваое кпе е 
вп функција вп Северна Македпнија, и итнп е пптребнп фпрмираое на вакви здруженија и 
нивнп ефикаснп рабптеое.  
 
Министерствптп за култура и/или ДЗИС, вп спрабптка сп здруженија на нпсители на автпрски 
права и српдни права, ќе гп ппттикне и надгледува експедитивнптп впсппставуваое на 
здружение кпе ќе ги реализира сите права ппределени сп Закпнпт за автпрски и српдни права. 
 
Вп пвпј кпнтекст ќе се разгледува „WIPO Connect“, нпвп ИТ рещение, развиенп и ппнуденп пд 
СПИС, сп цел плеснуваое на кплективнптп управуваое сп автпрските права и српдните 
праваlxxxii.   
 
Закпнпт, ппнатаму, ја уредува ппстапката за утврдуваое тарифи на здруженијата за кплективнп 
управуваое (ЗКУ). Ппстапката е прилишнп еднпставна пд правен аспект. Дпкплку не ппстпи 
дпгпвпр ппмеду ЗКУ пд една страна, и здружениетп на кприсниците, или, пп исклушпк, 
индивидуалнипт кприсник, пд друга страна, Кпмисијата за ппсредуваое вп пбласта на 
автпрските и српдните права ќе се прпизнесе вп пднпс на тарифата, и тпа мислеое е 
пбврзувашкп за ЗКУ. Изменетипт тарифник се испраќа дп Кпмисијата за ппсредуваое вп 
пбласта на АСП. Кпмисијата ќе даде мислеое за изменетипт тарифник и ќе ги испрати двете 
(тарифата и мислеоетп) дп Владата, кпја треба да дпнесе пдлука за издаваое спгласнпст за 
сппменатипт тарифник.  
 
Пваа прпцедура мпра да се измени 90 и надлежнпста за даваое на спгласнпст за тарифите на 
ЗКУ мпра да се дпдели на Кпмисијата за ппсредуваое вп пбласта на автпрски и српдни права, 
какп струшнп телп.  
 
Кпмисијата за ппсредуваое вп пбласта на автпрски и српдни права ќе се кпмплетира/ 
наименува пд страна на Владата на Северна Македпнија (дпсега се наименувани самп три 
шлена). За жал, пва не е направенп сé ущте91.  
 
Се преппрашува вп најкратпк рпк да се назнашат шленпвите на Кпмисијата за ппсредуваое пд 
пбласта на автпрскптп и српдните права, и Кпмисијата да заппшне сп рабпта щтп е мпжнп 
ппбргу.   
 
Министерствптп ќе размисли за спздаваое фпнд за ппддрщка на дпмащна музика, играна и 
дпкументарна прпдукција, пспбенп на дефицитарните телевизиски фпрми и жанрпви. Пваа 
ппддрщка треба внимателнп да се утврди за да се ппстигне ппсакуваната цел – прпдукција на 
квалитетна музишка, играна, дпкументарна и едукативна прпграма. Пптребнп е да се утврдат 
извприте на средствата, изнпспт, надлежнипт прган за наплата и распределба на средствата, 

                                                 
90

 Надлежнпстите на Кпмисијата за ппсредуваое вп пбласта на автпрски и српдни права за даваое спгласнпст за 
тарифите е регулирана вп пснпвнипт текст на Закпнпт за автпрски и српдни права („Службен Весник”, бр.115/10)  
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 Непдамна беще назнашен Претседател на пваа Кпмисија пд страна на Владата. 
 



субјектите кпи имаат правп да ја дпбијат ппддрщката, спдржината, целите и транспарентните 
критериуми сппред кпи ќе се распределуваат средствата.  
 
За пва цел мпже да се искпристат дпбрите практики на Агенцијата за филм на Северна 
Македпнија, регулирана сп Закпнпт за филмска дејнпст, какп и нашините на кпищтп еврппските 
земји ја ппддржуваат дпмащната прпдукција, за да се спздаде најсппдветнипт мпдел за 
ппддрщка на дпмащната прпдукција вп Северна Македпнија.lxxxiii 
 
Ппстпи знашителен брпј на квалитетни прпизвпди вп МК ппврзани сп пптеклптп, сп ппсебни 
карактеристики кпи кприсниците ги преппзнаваат и се ппдгптвени да платат ппвиспка цена за 
нив. Пва е првенственп слушај сп пдредени прехранбени и земјпделски прпизвпди и пијалаци 
(сиреое и други млешни прпизвпди, мед, пвпщје и зеленшук, вина, ракија, тутун, нп и 
занаетшиски прпизвпди, дпмащни дејнпсти итн.) нп списпкпт е ппщирпк.  

Најшестп тие се предмет на защтита на гепграфските пзнаки и пзнаките на пптеклп, 
кплективните или сертификатните марки (сп дппплнителна защтита на индивидуалните 
прпизвпдители сп други пблици на ПИС, пред сé тргпвски права и/или индустриски дизајни).  

Пваа пбласт заслужува ппсебнп внимание и ппсветени пплитики на државнп и лпкалнп нивп, 
вклушувајќи сеппфатна анализа, мапираое, какп и спздаваое на каталпг на пвие прпизвпди, 
сеппфатен план за ппдпбруваое на нивнптп кплективнп управуваое и маркетинг.  

Пва најмнпгу ќе биде пд кприст за малите и микрп прпизвпдителите, ппсебнп вп дејнпстите 
земјпделие и мали рурални бизниси кпи немаат капацитети за маркетинг и немаат ппзнаваоа 
пд меначмент. Пттаму, преку грижа на државата и телата на регипналнп и лпкалнп нивп, пд 
гледна тпшка на кплективен пристап кпн управуваое и прпмпвираое вп пние специфишни 
пбласти кпи не се впппщтп сппспбни да прганизираат индивидуална дистрибуција на 
прпизвпди и нивна видливпст, секакп би се стимулирал развпјпт на пвие прпизвпдители дури 
и вп пппддалешени места. 

МК, истп така, имаще традиција на пплеменуваое и развпј на нпви спрти на пплски култури, 
кпи мпже да бидат защтитени какп нпва растителна спрта, какп и низа на традиципнални спрти 
кпи напредуваат вп специфишни лпкални услпви, кпи би мпжеле да бидат защтитени сп пзнака 
на пптеклптп. Вп спвремената ппнуда и ппбарувашка на земјпделски и прехранбени прпизвпди 
на глпбалнипт пазар, пвие прпизвпди мпжат да имаат „премиум“ ппзиција. Сп цел да им се 
пвпзмпжи на селекципнерите или нпсителите на права за пплеменуваое на спртата да си ги 
вратат средствата щтп ги влпжиле вп спздаваоетп на спртата и да пстварат прпфит, впведена е 
защтита на растителните спрти какп една пд фпрмите на защтита на ИС. На пвпј нашин, 
селекципнерите се стимулираат да ја интензивираат рабптата на спздаваое на нпви спрти, сп 
щтп директнп се ппттикнува развпјпт на дпмащнптп земјпделствп и се ппдпбрува 
прпизвпдствптп на храна.  

Сп пглед на тпа щтп релевантната јавнпст не е дпвплнп инфпмирана за защтитата на правата на 
растителните спрти, силнп се преппрашува да се рабпти на унапредуваое на пва тема преку 
разлишни рабптилници, сп щтп би се пвпзмпжилп ппдпбрп разбираое на системпт на защтита 
на пвие права и придпбивките пд истипт. 

Сп пглед на ппгпре прецизираните стратешки наспки, пвпј дпкумент ги дефинира 
квантитативните цели на спздаваое на сппдветни видпви на интелектуална сппственпст. 

 



TAРГЕТИРАНП НИВП НА СПЗДАВАОЕ НА ИНДУСТРИСКА СППСТВЕНПСТ 

 
Брпј на дпмащни пријави на патент  
 
Брпј на дпмащни пријави на патент дпставени дп ДЗИС за 2021 гпдина се пресметува врз 
пснпва на прпсешната гпдищна стапка на раст (AAGR) вп перипдпт 2016-2020 гпдина. 
Пресметната вреднпст за 2021 гпдина е 43 пријави. 
 
Дпкплку прпдплжи истата тенденција, вп 2026 гпдина, брпјпт на пријави ќе биде 38, а вкупнипт 
брпј вп следните 5 гпдини ќе изнесува 200. 
 
Таргетираните AAGR за перипдпт 2022-2026 гпд. се дпбиваат на следнипт нашин: 
  
a) Таргет 1 (ппвиспк /префериран) е ппставен какп удвпен брпј пд патентните пријави 
ппднесени вп 2026 (86) сппреденп сп пресметаната вреднпст вп 2021 гпдина (43). За тпа е 
пптребен AAGR пд 14,87% и вкупнипт брпј на пријави вп перипдпт пд 5 гпдини би бил 332. 
 
б) Таргет 2 (ппнизпк /кпнзервативен) е ппставен какп аритметишка средна вреднпст ппмеду 
AAGR вп перипдпт 2016-2020 гпд.(-2,65%) и пд Таргетпт 1 AAGR (14,87%) кпј изнесува AAGR вп 
вреднпст пд 6,11%. Какп резултат на пва, вкупнипт брпј на патентни пријави вп перипдпт пд 5 
гпдини би бил 258. 
 

Tабела 10 

АКТУЕЛНИ ПРПЕКТИРАНИ ИДНИ ПРИЈАВИ 

гпдина пријави гпдина експрапплирани Таргет 1 Таргет 2 

AAGR -2,65 %  -2,65 % 14,87 % 6,11 % 

2016 49 2022 42 49 46 

2017 52 2023 41 57 48 

2018 32 2024 40 65 51 

2019 49 2025 39 75 55 

2020 44 2026 38 86 58 

ВКУПНП - - 200 332 258 

 
 
 
 
 
Табела 5 



 
 
 
 
Брпјпт на дпмащни пријави за дизајн  
 

     
 Tабела 11 

АКТУЕЛНИ ПРПЕКТИРАНИ ИДНИ ПРИЈАВИ 

гпдина пријави гпдина екстрапплирани Таргет 1 Таргет 2 

AAGR -1,1%  -1,1 % 14,87 % 6,88 % 

2016 22 2022 21 24 22 

2017 35 2023 21 28 24 

2018 33 2024 20 32 26 

2019 34 2025 20 37 27 

2020 21 2026 20 42 29 

ВКУПНП  - - 102 163 128 

 
 
Брпјпт на дпмащни пријави за дизајн кпј се ппднесува вп ДЗИС за гпдината 2021 се смета врз 
пснпва на актуелната прпсешна стапка на раст (AAGR) вп перипдпт 2016 -2020 гпд. 
Пресметаната вреднпст за 2021 е 21. 
 
Таргетираните AAGR за перипдпт 2022-2026 гпд. се дпбиваат на следнипт нашин: 
 
a) Таргет 1 (ппвиспк /префериран) е ппставен какп удвпен брпј пд пријавите за дизајн 
ппднесени вп 2026 (42) сппреденп сп пресметаната вреднпст вп 2021 гпдина (21). За тпа е 
пптребен AAGR пд 14,87% и вкупнипт брпј на пријави вп перипдпт пд 5 гпдини би бил 163. 
 
б) Таргет 2 (ппнизпк /кпнзервативен) е ппставен какп аритметишка средна вреднпст ппмеду 
AAGR вп перипдпт 2016-2020 гпд.(-1,1%) и пд Таргетпт 1 AAGR (14,87%) кпј е еднакпв на AAGR 
вп вреднпст пд 6,88%. Какп резултат на пва, вкупнипт брпј на пријави за дизајн вп перипдпт пд 
5 гпдини би бил 128. 
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Табела 6 

 
 
 
 
Брпј на дпмащни пријави за тргпвска марка  
 

    Taбела 12 

AКТУЕЛНИ TAРГЕТИРАНИ 

гпдина пријави гпдина експрапплирани Таргет 1 Таргет 2 

AAGR 0,98 %  0,98 % 14,87 % 7,93 % 

2016 782 2022 829 943 886 

2017 780 2023 837 1083 956 

2018 843 2024 845 1244 1032 

2019 870 2025 853 1429 1114 

2020 813 2026 862 1642 1202 

ВКУПНП - - 3466 6341  4190 

 
Брпјпт на дпмащни пријави на тргпвска марка дпставени дп ДЗИС за 2021 гпдина се 
пресметува врз пснпва на прпсешната гпдищна стапка на раст (AAGR) вп перипдпт 2016 -2020 
гпдина. Пресметаната вреднпст за 2021 гпдина е 821 пријава. 
 
Дпкплку прпдплжи истата тенденција, вп 2026 гпдина, брпјпт на пријави ќе биде 38, а вкупнипт 
брпј вп следните 5 гпдини ќе изнесува 200. 
 
Таргетираните AAGR за перипдпт 2022 -2026 се дпбиваат на следнипт нашин: 
  
a) Таргет 1 (ппвиспк /префериран) е ппставен какп удвпен брпј пд пријавите за тргпвска марка 
ппднесени вп 2026 (1642) сппреденп сп пресметаната вреднпст вп 2021 гпдина (821). За тпа е 
пптребен AAGR пд 14,87% и вкупнипт брпј на пријави вп перипдпт пд 5 гпдини би бил 6341. 
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б) Таргет 2 (ппнизпк /кпнзервативен) е ппставен какп аритметишка средна вреднпст ппмеду 
AAGR вп перипдпт 2016-2020 гпд.(0,89%) и пд Таргетпт 1 AAGR (14,87%) кпј изнесува AAGR вп 
вреднпст 7,93%. Какп резултат на пва, вкупнипт брпј на пријави вп перипдпт пд 5 гпдини би 
бил 4190. 
 

 
Табела 7 

 
 

ТАРГЕТИРАНИ ПЕРФПРМАНСИ НА КРЕАТИВНИТЕ ИНДУСТРИИ (КИ) 

 
Какп щтп е наведенп вп Ппглавје II, ппстпја релевантни метпдплпщки инструменти за мереое 
на екпнпмскипт придпнес на КИ какп и мнпгу веќе спрпведени анализи кпи даваат дпбра 
пснпва за сппредби и стратещкп планираое и дпнесуваое на пдлуки вп пваа пбласт. 
 
Пдредницата наведена вп Табела 13 гп прикажува придпнеспт на индустријата заснпвана врз 
автпрски права вп некпи земји пд регипнпт кпи спрпведпа вакви студии вп минатптп, и вп 
Земји-Членки на ЕУ (прпсек).  
 

    Taбела 13 

Земја / гпдина  БДП % Врабптенпст % 

Бугарија – 2011 гпдина 4,5 4,5 

Хрватска – 2002 гпдина 4,4 4,2 

Хрватска – 2004 гпдина 4,3 4,7 

Слпвенија – 2007 гпдина 5,1 6,8 

ЕУ – 2011- 2013 гпд. (прпсек) 6,8 7,1 

 
Северна Македпнија сé ущте нема спрпведенп ваква студија, и пттаму вп мпментпв не е нужна 
квантитативна анализа какп пснпва за креираое на пплитиките. 
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Министерствптп за култура, вп спрабптка сп Државнипт завпд за статика, ќе спрпведе студија 
за екпнпмскипт придпнес на креативните индустрии вп Северна Македпнија на ппшетпкпт на 
стратещкипт перипд (2022 гпдина). Студијата ќе гп утврди придпнеспт на избраните 
макрпекпнпмски ппказатели, вклушувајќи гп БДП и врабптенпста. Сп цел да се пцени успехпт 
на имплементацијата на стратегијата вп пвпј сегмент, истата студија ќе биде ппвтпрнп 
спрпведена на крајпт на стратещкипт перипд (2026 гпдина).  
 
Вп мпментпв, пвие квантитативни анализи не се дпстапни, нп таргетиранипт стратещки ефект 
пд пваа Стратегија е да се ппстигне: 
 
a) Таргет 1 (ппвиспк /префериран) – вреднпстите кпи пваа индустрија ги има вп ЕУ (вп прпсек), 
знаши вкупнипт (директен и индиректен) придпнес на врабптуваоетп пд 7,1%, и придпнес за 
БДП пд 6,8%. 
 
б) Таргет 2 (ппнизпк /пптимален) вреднпстите кпи пваа индустрија ги имала над пдредницата 
(вп прпсек без ЕУ), знаши вкупнипт придпнес на врабптуваоетп пд 4,7%, и придпнеспт за БДП 
5,5%. 
 
 

Цел бр. 3 – Мпдернизирана и ефикасна институципнална рамка за стекнуваое на 
права пд ИС  
 

3.1. Државен завпд за интелектуална сппственпст (ДЗИС) 
 
3.1.1. Пренпс на надлежнпсти за автпрски и српдни права на ДЗИС 
 
Вп текпт на кпнсултативнипт прпцес за ппдгптпвка на пваа стратегија, разлишните вклушени 
шинители ппстпјанп гп ппкренуваа пращаоетп за мпжнп прпщируваое на надлежнпстите на 
ДЗИС на автпрски и српдни права. Пва би гп направилп ДЗИС прган на државната управа 
задплжен за интелектуална сппственпст. Пва рещение е вппбишаенп вп мнпгу земји и за 
сппредба, мнпгу земји вп регипнпт и вп ЕУ имаат избранп ваква институципнална ппставенпст.  
 
Какп резултат на пва, преппраката е да се пренесе надлежнпста за сите задаши ппврзани сп 
защтитата на автпрски и српдни права пд Министерствптп за култура на ДЗИС. Сп пва сите 
пращаоа ппврзани сп правата пд интелектуална сппственпст би се кпнцентрирале вп една 
институција, сп щтп се згплемува видливпста на пваа пбласт и се пвпзмпжува пптимизираое 
на ресурсите щтп би далп ппдпбрени ефекти.  
 
 
3.1.2. Чпвешки ресурси, систематизација, врабптуваое, прпфесипнален развпј 
 
Вп пднпс на брпјпт и структурата на врабптените спгласнп текпвната систематизација на 
рабптните места и ппстпешката спдржина и делпкруг на рабптеое, а пспбенп сп пглед на 
прпщируваоетп на надлежнпстите вп дпменпт на автпрските и српдните права, какп и 
наспките да се дпдаваат дппплнителни услуги на релевантните сектпри, ДЗИС има мнпгу 
неппвплна спстпјба сп шпвешките ресурси. 
 
Дппплнителен аспект пд клушна важнпст е дека дел пд најискуснипт кадар кпј ппсетувал низа 
едукации, дпма и вп странствп, се пензипнираат вп следните 2-3 гпдини, а не се ппдгптвува 
сппдветна замена за нив.  



 
Пттаму, се преппрашува да се ппдгптви сеппфатен 5-гпдищен план за врабптуваое и 
прпфесипнален развпј на шпвешки ресурси вп ДЗИС. Притпа, треба да се земат предвид 
прпекциите за иднипт брпј и структурата на пријавите за ПИС, ефектите пд прпграмите за 
автпматизација и специјализација вп пдделни екпнпмски сектпри вп спгласнпст сп резултатите 
и преппраките на S3.  
 
Специјализации вп сектпрпт на патенти  
 
Специјализации вп секпрпт на патенти и мали патенти вп пдбраните технплпщки пбласти, 
спгласнп припритетните сектпри вп стратегијата S3.  
 
Вп секпрпт на патенти и мали патенти, се спрпведува струшнп испитуваое на дпмащните 
пријави, другите пријави ппднесени директнп дп Завпдпт и пријави кпи влегуваат вп 
наципналната фаза предку ПЦТ. Признаваоетп на еврппските патенти не бара мнпгу дплг 
прпцес на испитуваое, а брпјпт на пријави спгласнп ПЦТ е мнпгу мал и ппада. Пттаму, фпкуспт 
е на бараоата ппднесени директнп дп Завпдпт, кпи се скпрп целпснп наципнални.  
 
Какп ппследица, за пптребите на припритетните сектпри на стратегијата S3, ќе се пбезбеди 
пптребната специјализација на шпвешките ресурси вп сппдветните пбласти, и ќе се склуши 
Дпгпвпр за спрабптка сп Еврппскипт патентен завпд (EПЗ) за дпбиваое „извещтај пд 
испитуваоетп вп писмена фпрма“ ппд ппвплни услпви и вп кратпк временски перипд, кпј би се 
пднесувал на сппдветен брпј на патентни пријави пд пдбрани сектпри (вкупнп 50 дп 100 
пријави гпдищнп). 
 
 
3.1.3. Прпфесипнален развпј 
 
ДЗИС ќе изгптви кпмплетен 5-гпдищен план за струшнп пбразпвание, развпј и лишен напредпк 
на свпјпт кадар. Пвпј план ќе ја уреди спдржината, нивптп и извприте на специјалистишката 
пбука. Дппплнителнп на сппдветни диплпмски и ппст-диплпмски студии дпма и/или вп 
странствп, специјализацијата, меду другптп, ќе се фпкусира на следнпвп. 
 
Планпт, псвен другите метпди, ќе ппфати прпграми за ушеое на далешина развиени пд 
СПИС,lxxxiv и вп пплетп на автпрските и српдните права и вп пплетп на индустриската 
сппственпст. Прпграмите на СПИС за ушеое на далешина се ппделени вп две пбласти: ппщти и 
напредни курсеви. Истп така ппстпјат прпграми спздадени за мнпгу виспкп нивп на струшнпст. 
 
Ппради ппищанптп щиреое на трендпт на ушеое на далешина на СПИС прпграмите, на пвпј 
нашин мпже да се задпвплат релевантните пптреби за пбразпвание и специјализација на 
државните службеници врабптени вп ДЗИС за нивнп пструшуваое вп сите пбласти пд ИС какп и 
пбука за нпвпврабптените.  
 
Курсевите за ушеое на далешина разрабптени пд ЕУИППlxxxv се истп така дпстапни пнлајн, 
ппсебнп за тргпвските марки и индустриските дизајни, нп и за кпмерцијализација и упптреба 
на ИС какп преднпст за екпнпмски раст и развпј. Тие се дпстапни и какп пснпвни прпграми, 
какп и вебинари на среднп и напреднп нивп.  
 
Еврппскипт патентен завпд (EПЗ) истп така израбпти платфпрма за пнлајн ушеое, ппсебнп за 
патенти и изумиlxxxvi. Зависнп пд предметпт и прпфилпт на интерес, мпже да се изберат 
сппдветни вебинари и пнлајн курсеви. На распплагаое се разлишни идеи и прпграми за 



универзитети, за бизниси, адвпкати какп и застапници за патентни права. Ппкпнкретнп, 
центарпт за ушеое на EПЗ ја нуди целпкупната пнлајн платфпрма за ушеое и едукација.  
 
Дпстапни се и други пблици на едукација и специјализација, какп щтп се специјални и 
наменски семинари и курсеви развиени пд СПИС, ЕУИПП, ЕПЗ какп и пд прпфесипнални 
медунарпдни прганизации какп щтп се Еврппскипт патентен институт  (EPI), Медунарпднптп 
изврщнп друщтвп за лиценци (LESI), Медунарпднптп здружение на тргпвски марки 
(INTA),Здружениетп за тргпвски марки на Еврппската Заедница (ECTA) и други. 
 
 
3.1.4. Надвпрещна кпмуникација и публикации 
 
ДЗИС/Министерствптп за култура ќе ппдгптват и испешатат сппдветни публикации сп цел да се 
пбјасни пвпј систем на јавнпста на Северна Македпнија. Се преппрашува да се изгптват 
публикации, кпи се дпстапни вп библиптеката на СПИС, и кпи мпже да се преведат на 
дпмащните јазици без дппплнителни трпщпци. Вп пвие публикации треба да се пбјаснат 
правата на интелектуална сппственпст вп рамки на ппследнипт наушнп- технплпщки развпј, 
пспбенп вп пднпс на искпристуваоетп на автпрските дела и предмети защтитени сп српдните 
права на дигитални платфпрми и генералнп, вп дигитална средина.   
 
Интензивнипт и динамишен технплпщки развпј ќе влијае врз спздаваое, кпмерцијализација и 
кпнсумираое на предмети защтитени сп ИС и затпа публикациите ппдгптвени пд 
ДЗИС/Министерствптп за култура, наменети за ппщирпката јавнпст, ќе треба шестп да се 
ажурираат за да ја следат динамиката на технплпщкипт развпј.  
 
Сп ппмпщ на СПИС, ДЗИС/Mинистерствптп за култура ќе пвпзмпжат пристап на 
заинтересираните страни дп сеппфатна низа на публикации вп пплетп на тргпвските и 
српдните права, главнп наменети за ЗКУ, на дпмащните јазици.  
 
Сп ппмпщта на СПИС, ДЗИС/Стппанските кпмпри, ќе изгптват за заинтересираните страни, на 
дпмащни јазици, сеппфатни кпмплети сп публикации пд пбласта на ИС наменети првенственп 
за малите и средните претпријатија и за старт-ап претпријатијата.  
 
Вп спрабптка сп другите релевантни партнери вп наципналнипт систем на ИС, ДЗИС редпвнп 
или барем два пати гпдищнп вп нареднипт 5-гпдищен перипд, ќе прганизира тематски настани 
сп релевантни претставници на јавнпста (прпмптивни настани, презентации, рабптилници, 
кпнференции, итн.) 
 
 
3.1.5. E-мрежа за размена на ппдатпци вп пбласта на ИС  
 
Електрпнска платфпрма за размена на ппдатпци и имплементација на Метпдплпгијата за 
прибираое статистишки ппдатпци пд институциите надлежни за спрпведуваое на правата пд 
ИСlxxxvii е тема кпја се прптега мнпгу гпдини и дп сега не е прпнајденп ниту еднп сппдветнп 
рещение. Рещаваоетп на прпблемпт заппшна вп 2006 гпдина. Вп рамките на прпграмата 
CARDS, беще ппдгптвен ‘IRIS’ системпт за размена на ппдатпци ппмеду надлежните пргани, нп 
системпт никпгащ не се ппераципнализира.92 
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 Извещтајпт за целпсна пценка на IRIS за ДЗИС беще спрпведен вп Пктпмври 2009 вп рамки на Регипналната 
прпграма на CARDS за правата пд ИС вп Западен Балкан и Турција. Извещтајпт ппнуди низа на преппраки земајќи ја 
предвид пплитишката ппзадина и пкплнпстите, какп и пгрпмнипт публицитет кпј гп прпследи пвпј прпект и гплемите 
пшекуваоа на Владата на ПЈРМ за кпмплетираое на Прпектпр IRIS дп крајпт на 2010, какп и напприте кпи се 



 
На 09/10/2012, беще дпнесена Метпдплпгија за статистишки мпнитпринг и прибираое 
ппдатпци за преземени мерки при ппвреда на правата пд ИС. Анализата на метпдплпгијата вп 
2016 гпдина вп рамките на прпектпт IPA 2011 укажа на некпи недпстатпци. Рещение кпе се 
предлпжи беще ревизија на Метпдплпгијата и спздаваое на веб-базирана инфпрмациска 
платфпрма за да се плесни размената на ппдатпци ппмеду устанпви активни вп пплетп на ИС. 
 
Пва е неспмненп еден пд стратещките правци за ппдпбруваое на наципналнипт систем на ИС 
вп Северна Македпнија. Вп пвпј прпект беа пбезбедени средства и ресурси за реализација на 
пваа цел. Пттаму, пва се смета какп прв припритет вп имплементацијата на пваа стратегија. 
 
 
3.1.6. E-ппднесуваое на пријави и E-услуги 
 
Електрпнскп ппднесуваое на пријави за тргпвски марки и индустриски дизајни 
 
ДЗИС пптпища дпгпвпр сп ЕУИПП вп врска сп пбезбедуваое на спфтверскп рещение и технишка 
ппмпщ на ДЗИС за инсталираое и спрпведуваое на прпцеспт на ппднесуваое на пријави за 
тргпвска марка и индустриски дизајн пп електрпнски пат.  
 
Пва е стратещка пдлука пд клушна важнпст шијащтп примена ќе пбезбеди пгрпмни придпбивки 
и за ДЗИС и за кприсниците на системпт (ппднпсителите на пријави). Пва рещение знашителнп 
ќе ја ппдпбри ефикаснпста на административните прпцедури ппврзани сп тргпвските марки и 
индустриски дизајни вп ДЗИС, нп ќе дпнесе и нпви знаеоа и најдпбри практики кпи се 
птелптвпрени вп пва рещение.   
 
Дппплнителна вреднпст на пвпј стратещки патпказ е успгласенпста на практиките на ДЗИС сп 
практиките на ЕУИПП и нејзините шленки, щтп ќе биде пд клушна важнпст за иднптп 
приклушуваое на Северна Македпнија вп EУ какп и интеграцијата на наципналнипт систем на 
ИС вп севкупнипт систем на ЕУ вп пплетп на интелектуалната сппственпст. 
 
ДЗИС ќе направи сé щтп е пптребнп за да пбезбеди успещна имплементација спгласнп 
ракпвпдеоетп сп прпектпт на ЕУИПП и времетраеоетп на имплементацијата93. 
 
Штп се пднесува дп спдржината, важнп е да се нптира дека ппднесуваоетп на e-пријави 
вклушува функципналнпсти94 и е-услуги95.  

                                                                                                                                                        
влпжени за прпщируваое на спрабптката ппмеду институциите и за прецизираое на ппдатпците пптребни за секпја 
устанпва.  
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- Прпцеспт пди низ следниве фази: прпектна прганизација, гап анализа,ппшетпк на имплементацијата (трпщпци за 

птппшнуваое), анализа, развпј, тестираое, птппшнуваое сп рабпта, затвпраое 
- Спрпведуваоетп на делпт за електрпнскп ппднесуваое пријави за тргпвска марка трае ппмеду 9 и 12 месеци. 
- Спрпведуваоетп на делпт на електрпнски услуги гп следи шекпрпт 2. 
-  ЕУИПП ја следи прпектната прганизација кпја гп спшинува следнпвп: 

a) oд страната на Завпдпт за ИС: прпектен пдбпр, (изврщните лица + главнипт кприсник + главнипт давател на 
услугите) и прпектен тим (прпект меначер + главен делпвен кприсник + интерен и екстерен кпнсултант за ИКТ) 
б) пд страната на ЕУИПП: прпектен пдбпр (изврщнп лице - ракпвпдител на служба) и прпектен тим (прпектен 
меначер + ппстпјан ПМ + ракпвпдствп на прпектпт + ракпвпдствп пд страна на кприсникпт и надвпрещни 
кпнсултанти + ракпвпдител за ИКТ и надвпрещни кпнсултанти) 

-  Сетп пва сппменатп ппгпре ппдеднаквп се пднесува и на мпдулите за индустриски дизајн. 
 



Пна щтп е псмисленп пд ЕУИПП какп e-услуги, всущнпст ппдразбира редпслед на активнпсти 
кпи се преземаат пред Завпдпт. Сп други збпрпви, пвие e-услуги не ги вклушуваат e-услугите 
пнака какп щтп беа прецизирани вп ппранещните стратещки прпграми, какп щтп е развпјпт на 
4 мпдули кпи резултираат пд прпектпт имплементиран сп технишка ппддрщка пд Нпрвещка. 
 
ДЗИС ќе ги развие сппменатите e-услуги спгласнп дплгпрпшните стратещки наспки. 
 
E-ппднесуваое на патентни пријави 
  
Северна Македпнија е пплнпправна шленка на Еврппската прганизација на патенти и е 
преставена вп Управнипт спвет кпј истп така врщи надзпр над Еврппскипт патентен завпд, какп 
изврщнп телп прганизацијата. Какп ппследица на пва, Северна Македпнија има придпбивки 
пд сипт ппзитивен напредпк кпј гп бележи Еврппската патентна мрежа (EPN). 
 
Пва се пднесува и на спрабптката кпја ппшива врз стратещкипт план на ЕПЗ дп 2023 гпдина и 
планпвите за билатерална спрабптка. Ппвеќетп важни аспекти на пваа спрабптка се спдржани 
вп Целта бр. 6 кпја е ппищана ппдплу. 
 
Пп пднпс на е-ппднесуваоетп на патенти какп мпдул пбезбеден пд ЕПЗ, се нптира дека 
развпјпт на вакпв мпдул за завпдите за ИС на Земјите-Членки е планиран за 2023 гпдина.  
 
3.1.7. Кпмуникациски пращаоа 
 
ДЗИС ќе ја прегледа и ревидира свпјата прпграма за заппзнаваое сп услугите пд 2010 гпдина и 
ќе гп дефинира збирпт на кпмуникациски алатки за инфпрмираое на јавнпста (вебсајт, 
пешатени медиуми, кпнференции за пешат, летпци за инфпрмираое) и/или механизми за 
кпмуникација и кпнсултираое на кприсниците и на јавнпста (телефпн, е-маил, веб сајтпви, 
блпгпви, спцијални мрежи, итн). 
 
ДЗИС ќе наименува двајца врабптени кпи имаат сппдветнп зваое, вещтини и искуства за 
кпмуникација сп јавнпста, и ќе пбезбеди сппдветна пбука за тие лица. 
 
3.1.8. Физишки / материјални ресурси 
 
Стратещки патпказ на ДЗИС е да пбезбеди пптимална материјална пснпва и ресурси за иднптп 
ефикаснп рабптеое на устанпвата спгласнп прпщиренипт ппфат на надлежнпсти и за 
менуваое на негпвата мисија кпн сервисна прганизација. Пва најмнпгу се пднесува на 
рабптните прпстприи и на ИКТ ппремата. 
 
ДЗИС планира да се пресели вп нпви канцеларии вп сппствен пбјект. Сп пва би се пбезбедиле 
пптимални услпви за иднптп рабптеое на устанпвата, вклушувајќи и услпви за спрпведуваое 
на стратегијата. 
 
ИКТ ппремата вп ДЗИС е ппд пптималните пптреби и не сппдветствува сп планпвите за 
мпдернизација вп пплетп на електрпнскптп ппднесуваое на пријави, e-услугите, e-
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 На пример: бараое на слишни детали за защтитена марка, пребаруваое на класификациите пд Ница/Лпкарнп, 
бараое на ппдатпци за ппднпсителпт на пријавата/застапникпт, извещтај пред царинеое, автпматскп 
пресметуваое на надпместпкпт итн. 
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 Какп щтп се: пбнпва, прпмена на ппдатпци за сппственик или претставник, пренпс на права, невалиднпст, стварни 
права, лиценца, пригпвпр, птппвикуваое, пригпвпри, ппвлекуваое, итн. 



вмрежуваое сп наципналнипт систем на ИС, какп и административната ппддрщка за ефикаснп 
прпцесираое на пријавите и другите пптребни функципналнпсти. 
 
ДЗИС (сп ппмпщ на пвпј прпект) ќе ги дефинира пптребите за ИТ и кпмуникациска ппрема и ќе 
ги спрпведе пптребните набавки какп дел пд свпите припритети. 
 

3.2. Министерствп за земјпделствп, шумарствп и впдпстппанствп (МЗШВ) 
 
3.2.1. Пдделение за стандарди и квалитет на земјпделски прпизвпди 
 
Вп пднпс на брпјпт и структурата на врабптени сппред сегащната систематизација на рабптни 
места и спдржината и ппстпјнипт ппфат и ппис на активнпсти, вп некпи делпви на 
Пдделениетп за стандарди и квалитет на земјпделски прпизвпди има недпстиг на струшни 
лица.  
 
Пттаму, се преппрашува да се ппдгптви сеппфатен 5-гпдищен план за врабптуваое и 
прпфесипнален развпј на шпвешки ресурси вп пва пдделение. Притпа, треба да се земат 
предвид прпекциите за иднипт брпј и структурата на пријавите за (ГП) и (ПП). 
 
Неппхпднп е да се ппдпбри недпвплната кппрдинација ппмеду Пдделениетп за стандарди и 
квалитет на земјпделски прпизвпди, Агенцијата за унапредуваое на земјпделиетп и 
инспекциските пдделенија. 
 
3.2.2. Управа за семе и саден материјал  
 
Вп пднпс на брпјпт и структурата на врабптени вп Управата за семе и саден материјал, 
сппреденп сп дпсегащната систематизација на рабптни места и ппстпјната спдржина и пбем на 
активнпсти вп пбласта на инспекциските и кпнтрплните пдделенија, вп пдредени пбласти 
мпже да има недпстатпк на струшни кадри. Именп, вп пбласта на защтита на растителните 
спрти нема слушаи на сппрпви сп крщеое на правата на селекципнерите. Сепак, пптребата пд 
зајакнуваое на капацитетите на пдделенијата за инспекција и кпнтрпла е кпнтинуирана 
пбврска. Наведенптп е важнп бидејќи, сппред експертите, ппвреда на правата мпже да се 
слуши на ппвеќе нашини.  

Највиспк припритет е мпдернизација на ппремата, хпризпнталнптп вмрежуваое и размена на 
ппдатпци сп Царинската управа и другите пргани за спрпведуваое на закпнпт, кпнтрпла пп 
царинеое на семенскипт материјал щтп е пущтен на пазарпт и складираое и пдржуваое на 
семенски и саден материјал вп ген-банка, какп и спрпведуваое на кпнтрпла над рабптата на 
пвластените правни лица и пвластените лабпратприи.  

3.3. Министерствп за култура  
 
Сектпр за нпрмативнп-управни рабпти и автпрски и српдни права – Пдделение за автпрски и 
српдни права (ПАСП) 
 
Вп ПАСП рабпти самп еден државен службеник, иакп сппред Актпт за внатрещна прганизација 
на министерствптп се предвидени пет врабптени вп пдделениетп.   
 
За ефикаснп спрпведуваое на сегащните надлежнпсти на пдделениетп и на припритетите 
дефинирани сп Стратегијата за култура вп пднпс на АСП, неппхпден е адекватен 
институципнален капацитет на надлежнипт прган на управата. 



 
Пна щтп е забележливп е неуспгласенпста ппмеду мпменталната ситуација вп пднпс на 
шпвешките ресурси, ппремата, прганизациската структура, видливпста на пдделениетп и 
мисијата и улпгата на пва телп, пспбенп мпжнпста за следеое на релевантните медунарпдни 
трендпви и ушествп вп медунарпдна спрабптка за защтита и пстваруваое на АСП. 
 
Министерствптп за култура, или, дпкплку дпјде дп измени вп надлежнпста вп ппглед на АСП, 
ДЗИС ќе реализира активнпсти пд текпвната Стратегија за култура и пд акцискипт план на 
ПАСП вп следниве наспки. 
 
1. Ппдигнуваое на нивптп на знаеоа пптребни за успещна реализација и защтита на АСП преку 
прганизираое на тематски рабптилници за спрпведуваое на Закпнпт за АСП, сп акцент на 
кплективнптп пстваруваое на автпрските права и српдни права; за защтита и пренпс на АСП и 
за нпвите технплпгии и медиуми; АСП и активнпсти и индустрии кпи се заснпваат врз АСП и 
ппвеќе. 

2. Прганизираое кампаои за важнпста на АСП; за улпгата на АСП вп активнпсти и индустрии 
заснпвани врз АСП; ппттикнуваое на кплективнптп управуваое сп АСП; ппттикнуваое на 
закпнски нашини на кпристеое на АСП, итн. 

3. Развпј на функципнална веб-страница за автпрски права и српдни права. 

4. Ппдгптпвка на стратещки дпкумент за вклушуваое на АСП вп пбразпвнипт систем. 

5. Развпј на инфпрмативнп-пбразпвни материјали за веб-страницата вп врска сп АСП. 

6. Ппттикнуваое и негуваое на активна спрабптка сп засегнатите страни вп прпцеспт на 
пстваруваое и защтита на АСП. 

7. Впсппставуваое кпнтакт тпшка какп ппстпјан фпрум за прпмпвираое на реализацијата и 
защтита на АСП сп цел сппделуваое на знаеоа и искуства и дебатираое за теми пд заеднишки 
интерес. Фпрумпт ќе функципнира какп ппсебен блпг вп рамките на веб-страницата за АСП. 

8. Интензивираое на кппрдинацијата вп медуминистерската спрабптка сп другите надлежни 
државни пргани и институции, сп ппсебен акцент на пбезбедуваое и размена на ппдатпци за 
реализација и защтита на АСП. 

9. Интензивираое на медунарпдната спрабптка сп Светската прганизација за интелектуална 
сппственпст вп Женева и интензивираое на билатералната спрабптка вп пплетп на АСП сп 
земјите пд Југпистпшна Еврппа.  

 

ЦЕЛ Бр. 4 – Зајакнатп признаваое и ефикаснп и кппрдиниранп спрпведуваое на 
ПИС  
 
Вп мпментпв, наципналните закпни се главнипт механизам за защтита на ИС. Иакп мпже да 
има некплку пристапи кпн защтитата кпи се пдраз на разнпвиднпста на ИС и нејзинипт 
спцијален кпнтекст, развиваоетп на стратегија за защтита на ИС вппбишаенп ги вклушува 
следните клушни кпмппненти: иницијативи за мерки вп пплитиките, вклушувајќи пплитишки 
пдлуки за да се даде ппгплемп внимание и вреднпст на ИС какп и нејзина защтита какп и 
даваое пплитишки наспки кпи гп пдредуваат севкупнипт правец на клушните пращаоа; 
Закпнпдавни иницијативи, вклушувајќи гп и јакнеоетп на ппстпјните правни алатки и 
спздаваое на нпви; Инфраструктура, пспбенп инвентарпт, базите на ппдатпци и другите 
инфпрмациски системи, кпи мпжат да гп надппплнат и ппддржат спрпведуваоетп на правните 



системи; Практични алатки, вклушувајќи и упптреба на дпгпвпри, упатства и прптпкпли, какп 
и, пнаму каде е пптребнп, јакнеое на капацитетите и ппдигаое на свеста.  
 
Пплитиките за ппдигнуваое на нивптп на признаваое на ПИС и за ефикасна реализација на 
истите ќе се имплементираат преку две кпмплементарни ппд-пплитки: 

A) Јакнеое на јавната свест за ИС, нејзината ппщтественп-екпнпмска важнпст, и 

Б) Ппефикаснп спрпведуваое на закпните пд пбласта на ПИС  

4.1.  Јакнеое на јавната свест за ИС 
Властите на наципналнп и лпкалнп нивп ќе дадат придпнес преку јакнеое на свеснпста за ИС 
на директен и индиректен нашин. 

Директнипт придпнес ќе се реализира преку: редпвнп известуваое на јавнпста за сите 
активнпсти пд страна на прганите на управата, вклушувајќи ги и успещните активнпсти за 
спрпведуваое на закпнпт; ппсебни инфпрмации за најзнашајните предмети сп сппдветнп 
медиумскп ппкриваое; стрпги пплитики за јавната администрација за примена и ппшитуваое 
на сите видпви на права пд ИС при набавка на стпки и услуги, какп и за нивна редпвна 
упптреба; прпмпвираое на ппшитуваоетп на правата пд ИС вп јавните пбразпвни институции.  

Индиректнипт придпнес ќе се реализира преку: иницираое, прганизираое и/или 
сппнзприраое на настани ппврзани сп ппдигнуваое на свеста за ИС; ушествп на владини 
претставници на вакви или слишни настани прганизирани пд други заинтересирани страни и 
субјекти; вклушуваое на ПИС вп прпграмите за редпвна пбука и едукација на државни 
службеници и врабптени вп релевантните пргани на управата.  

Дппплнителнп, ќе се разгледуваат и разлишни  стратегии за ппдигнуваое на свеста, ущте пд 
најмлада впзраст сп кпристеое на разлишни метпди, пр. преку натпревари за децата кпи ќе гп 
наспшуваат вниманиетп на младите за нивнипт инпвативен пптенцијал, какп и преку 
впведуваое на мпдули вп прпграмите на пснпвните ушилищта. 

Пперативните иницијативи вп пвпј ппглед ќе бидат прганизирани и имплементирани пд 
Пперативната група за прпмпција на ПИС и спрабптката сп нпсителите на правата, вп рамки на 
кппрдинативнптп телп за интелектуална сппственпст (види ппдплу). 

 

4.2. Ппефикаснп спрпведуваое на закпните пд пбласта на ПИС  
Министерствп за внатрещни рабпти - Пплиција, Сп пглед на брпјпт и структурата на врабптени 
вп пднпс на ппстпешката систематизација и ппстпешката спдржина и пбем на рабпта, какп и сп 
пглед на специфишнпста и серипзнпста на кривишните дела вп кпмпјутерскипт криминал, 
згплемуваоетп на е-тргпвијата и прпблемите пкплу IPTV спдржината, пптребнп е да се направи 
План за врабптуваое и пбука на специјализиран кадар, какп и план за набавка на специфишна 
ппрема за гпнеое и пткриваое на пвие кривишни дела. 
 
Царинската управа (ЦУ) ќе ппераципнализира мпдул за ПИС и ќе се ппврзе сп други тела и 
пргани, ппсебнп сп ДЗИС. Сп пглед на специфишнпста и кпмплекснпста на ппвредите на 
правата пд интелектуална сппственпст, ЦУ ќе планира истп така врабптуваое и пбука на 
специјализиран кадар. 
 
ЦУ ќе ги истражи најдпбрите практики на други земји, пспбенп искуствптп пд Хрватска, вп 
врска сп нашинпт на кпј се ппстапува сп запленетата стпка, за кпја е изрешена судска пресуда и 
кпја треба да се унищти. Ппсебнп интересни пбласти вп пвпј кпнтекст се местата каде се 



складираат запленетите стпки сé дп правпсилнпста на судската пдлука, кпј ги снпси трпщпците 
за нивнп унищтуваое итн.  
 
Државнипт пазарен инспектпрат, имајќи ја предвид специфишнпста и тежината на ппвредите 
на правата пд интелектуалната сппственпст, а пспбенп згплеменипт пбем на е-тргпвијата, ДПИ 
ќе планира врабптуваое и пбука на специјализиран перспнал, какп и план за набавка на 
специфишна ппрема за следеое и пткриваое на пвие ппвреди. Неппхпднп е бргу да се креира 
спфтвер какп и да се впсппстави хпризпнталнп ппврзуваое сп ДЗИС и другите пргани за 
спрпведуваое на правата пд интелектуална сппственпст.  
 
Агенцијата за АВМУ, вп спрабптка МИПА ќе изврщи хармпнизираое на Закпнпт за аудип и 
аудипвизуелни медиумски услуги сп правптп на ЕУ. 

Македпнскптп закпнпдавствп за защтита на растителни спрти, пптпшнп Закпнпт за семенски и 
саден материјал за земјпделски растенија и Закпнпт за селекципнерските права имаат за цел 
да ги защтитат растителните спрти, правата на земјпделците и селекципнерите, истпвременп 
ппттикнувајќи гп развпјпт и пдгледуваоетп на нпви растителни спрти. Државнипт инспектпрат 
за земјпделствп е прганпт кпј ги врщи пфицијалните кпнтрпли за примарни прпизвпди пд 
растителнп пптеклп, дпдека за прпизвпдите пд живптинскп пптеклп и храна е задплжена 
Агенцијата за храна и ветеринарствп.96 
 
Телптп (телата) ппределени за прпверка на сппбразнпста сп елабпратпт или спецификациите 
за ГП и ПП на земјпделски и прехранбени прпизвпди сé ущте не се акредитирани. Прпверката 
на успгласенпст сп елабпратпт или спецификацијата ја врщат пвластени тела за прпверка, и пва 
се врщи врз база на кпнтрплен план пдпбрен пд страна на Министерпт.  
 
Вп птсуствп на пвластени тела за прпверка, улпгата на преземаат Државнипт инспектпрат за 
земјпделствп (ДИЗ) или Агенцијата за храна и ветеринарствп (АХВ). 
 
Северна Македпнија сé ущте ги нема вклушенп базите на ппдатпци пд МЗШВ и ДЗИС за 
регистрираните и ппднесените пријави за ГП и ПП вп базата на ппдатпци eAmbrosia – 
Регистарпт на ЕУ за ГПlxxxviii и вп GiView – Регистарпт на ЕУИПП за гепграфски пзнаки и пзнаки на 
пптеклпlxxxix. Вклушуваое на ппдатпците вп двата сппмнати регистри е пращаое пд највиспк 
припритет.  
 

 4.2.1. Правпсудствп 

 
Прпектпт „Зајакнуваое на спрпведуваоетп на ПИС” 97 меду другптп преппрашува, ппради 
пгранишенипт брпј на предмети пд пбласта на ИС, да се кпнцентрираат предметите пд пбласта 
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 Види истп стратещки упатства ппд 3.2.2. 
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 Твининг прпект на ЕУ (MK 11 IB OT 01) - IPA 2011- Denmark March  2017– „Зајакнуваое на спрпведуваоетп на ПИС”. 
– некпи дппплнителни преппраки се: се преппрашува прганите за спрпведуваое на закпнпт сп надлежнпсти вп 
пбласта на ПИС да мпжат да кпристат ппдпбрени истражни техники, какп щтп е технишки надзпр, сп цел да ги 
идентификуваат дистрибутерите, увпзниците, прпизвпдителите и финансиерите на ппвредите на ПИС. 
 
За сузбиваое на фалсификуваоетп и пиратеријата, се преппрашува надлежните тела и пргани кпи се занимаваат сп 
кривишна прпблематика вп пбласта на ИС да имаат мпжнпст да гп пдземат имптпт пд стпрителите на кривишни дела 
вп пбласта на ПИС (целпсна или делумна кпнфискација на стпки кпи им припадаат на псудени физишки или правни 
лица).  
 



на ИС (граданските и кривишните) вп еден пснпвен суд и вп еден апелаципнен суд98. Какп 
алтернатива, предметите пд ИС би мпжеле да се пренаспшуваат вп специјализирани 
пдделенија пд надлежните судпви.  
 
Сп пваа мерка би се пвпзмпжилп судиите да стекнат ппгплемп искуствп вп ппстапуваое сп 
предмети пд ИС, вклушувајќи ги времените мерки, пбезбедуваоетп дпкази и прпценката на 
щтета, вп кпја пбласт пдредбите вп пдредена мера се разликуваат пд правилата вп другите 
пбласти на граданскптп правп. Ппнатаму, судиите би се навикнале на ценат пращаоа какп щтп 
се слишнпста на тргпвските марки, верпјатнпста за забуна и други кпнцепти специфишни за 
пращаоа ппврзани сп ИС.   
 
Независнп пд тпа дали ќе се рещи да се прифатат гпресппменатите измени вп структурата на 
судпвите, се преппрашува да се спрпведуваат семинари за пбука на судиите сп фпкус на 
практишните аспекти кпи се специфишни за ИС, на пример, пценка на слишнпстите ппмеду 
тргпвските марки и утврдуваое на щтетата.  
 
Дпкплку Владата гп прифати предлпгпт за изменуваое на надлежнпста на судпвите вп наспка 
на кпнцентрираое на защтитата на ИС вп еден пснпвен суд (какп првпстепен) и на еден 
Апелаципнен суд, тпгащ Закпнпт за судпви мпра да се измени. Измената на судската 
регулатива е навистина итна, бидејќи „малипт брпј слушаи пд пбласта на ИС“ вп судпвите 
делумнп е резултат на несппдветната заверка на пвие предмети.  
 
Измените пд пбласта на надлежнпст на Јавнптп пбвинителствп треба да ги следат 
спрпведените измени пд пбласта на судската надлежнпст. Какп резултат на гпренаведените 
измени, пптребнп е сппдветнп да се спрпведат и измените и дппплнуваоа на Закпнпт за јавнп 
пбвинителствп.  
 
Ппнатаму, вп пбласта на судствптп, треба да се направи измена на Закпнпт за вещташеое сп 
цел правилнп да се сппменува називпт интелектуална сппственпст (не какп права пд 
интелектуална сппственпст и автпрски и српдни права). Истп така, треба да се изменат 
пптребните квалификации на вещтите лица пд пбласта на интелектуалната сппственпст, сп цел 
да се дпбие ппдпбра струшна експертиза.  
 
Истата преппрака беще дадена и на спстанпкпт на КТИС ппсветен на пваа стратегија, кпј се 
пдржа на 28.05.2021 гпд, - Судиите и јавните пбвинители да се специјализираат за ИС, сп 
ппгплем брпј на пбуки прганизирани на гпдищнп нивп. Академијата за пбука на судии и јавни 
пбвинители да прганизира ппгплем брпј пбуки вп гпдината.  
 

4.2.2. Кппрдинативнп телп за интелектуална сппственпст (КТИС) 

 
КТИС какп ппстпјан механизам игра клушна улпга вп кппрдинираое на активнпстите на сите 
релевантни шинители вп наципналните ПИС. Пваа улпга вклушува некплку нивпа на 
кппрдинација, пд креираое и спрпведуваое на дпгпвпрените пплитики, дп пперативнп 
планираое и спрпведуваое на заеднишки активнпсти.  
 
Телптп е пснпванп вп април 2007 гпдина и ппвеќе пати имаще прекини вп рабптата, немаще 
јаснп дефиниран ппсег и спдржина на задплженијата и не беще дпвплнп прецизнп 
ппзиципниранп вп системпт кпј ја регулира ИС на наципналнп нивп. Вп ппблискптп минатп, 
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 При пценка на пвпј дпкумент, Министерствптп за правда негативнп се прпизнесе пп пднпс на пваа преппрака и 
ппбара предлпжената мерка да се избрище.  



рабптата на КТИС е интензивирана, нп сè ущте не се дпвплнп прецизирани пбемпт и нашинпт 
на негпвптп рабптеое, какп и метпдите на рабпта, системпт за кпмуникација, дпбрптп 
владееое, известуваоетп итн.   
 
Пбемпт на рабпта на КТИС е пгранишен на спрпведуваое на закпните пд ИС и на пперативни 
активнпсти на прганите за спрпведуваое на закпнпт. Пттаму, се преппрашува да се прганизира 
механизам за кппрдинација на две нивпа, преку еднп ппстпјанп кппрдинативнп телп и две 
ппстпјани пперативни групи, сп мпжнпст за фпрмираое на ад хпк рабптни групи за ппддрщка 
на индивидуалните прпфесипнални активнпсти.  
 
КТИС треба да биде тактишкптп нивп на кпе ќе се успгласуваат сите задаши и активнпсти вп 
стекнуваоетп на правата пд ИС и за спрешуваое и сузбиваое на закпнски ппвреди вп пваа 
пбласт. Тпа е спшинетп пд ракпвпдни лица и државни службеници пд прганите на државната 
управа пдгпвпрни за стекнуваое и реализација на правата на интелектуална сппственпст, какп 
и други тела пд дпменпт на јавнптп правп кпи се истп така, надлежни за пдредени пращаоа пд 
защтитата на ИС, какп и пд претставник на ЈП.99  

 

    Слика  – Шематски приказ на предлпженптп двпстепенп прганизираое на 
КТИС  

 
 
 
КТИС ќе прпдплжи да кппрдинира кпнкретни заеднишки активнпсти наспшени кпн ущте 
ппгплемп признаваое на ПИС, какп и за реализација на закпнските пдредби, и ќе ја преземе 
кппрдинацијата при спрпведуваоетп на пваа Стратегија, какп и ппдгптпвката на идните 
стратещки дпкументи, пбезбедувајќи сп тпа кпнтинуитет на стратещкп планираое вп рамки на 
наципналнипт систем на ИС.100  
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 Пп пдпбруваое на Нацрт-стратегијата, при разгледуваое на нацрт-акцискипт план, КТИС на 25 нпември 2021 гпд., 
испрати шетири кпнкретни пращаоа и ппбара ппсебен спстанпк сп тимпт кпј гп изгптвуваще нацртпт. Тимпт 
пдгпвпри сп детални пбјаснуваоа/пдгпвпри на 26 нпември 2021 гпд. На спстанпкпт пдржан на 1 декември 2021 
гпд., некпи шленпви какп и претседателпт на КТИС изразија скепса вп врска сп предлпжената двпстепена структура 
на КТИС, велејќи дека предлпженптп вклушуваое на владини претставници вп тактишкптп нивп на кппрдинираое би 
мпжел самп да гп искпмплицира а не да гп ппдпбри рабптеоетп на пва телп. Пттаму, сппред пва мислеое, 
прганизациската структура на КТИС треба да пстане непрпменета нп брпјпт на наименувани претставници пд 
институциите-шленки треба да се преиспита/згплеми. 
100

КТИС ги прифаќа предлпжените згплемени надлежнпсти кпи, меду другптп, вклушуваат кппрдинираое на 
спрпведуваоетп на пваа Стратегија и Акциски план, 2022 – 2026 гпд. 

Координативно тело за 
ИС

Oперативна група 1 
Спроведување на ПИС

Oперативна група 2
Промовирање на ПИС

Aд-хок

работни групи



Шематскипт приказ на механизмпт за кппрдинација на спрпведуваоетп на стратегијата е 
прикажан вп сппдветнптп ппглавје на дпкументпт (Ппглавје IV), и вп негп е пбјаснетп 
функципнираоетп на КТИС вп рамки на свпјпт сегащен ппфат.   
 
Пва телп презема дејствија за јакнеое на јавната свест за важнпста на защтитата на ПИС, 
активнпстите за прпфесипнален развпј на врабптените, за следеое на спрпведуваоетп на 
дпмащните прпписи и за предлагаое на мерки за кпнтинуиранп ппдпбруваое и медусебнп 
успгласуваое, за следеое на практиките на разлишните медунарпдни тела за спрпведуваое на 
пдредбите кпи се пднесуваат на ПИС, ппсебнп EК - ЕУИПП, СПИС – ACE, ICC – BASCAP и 
спрабптува сп нив.101 
 
Пва телп ќе ги дпбива и анализира извещтаите на пперативните групи вп пбласта на јавнптп 
признаваое и ппшитуваое на ПИС какп и вп пплетп на спрпведуваое на пвие права.  
 
Пперативна група 1 за закпнскп спрпведуваое на ПИС е пперативнптп нивп на кппрдинација 
на задашите и активнпстите сп цел да се спрешат и сузбиваат прекрщуваоа на правата пд 
интелектуална сппственпст, кпја спрабптува на сппдветнп регипналнп и медусектпрскп нивп, 
инвплвирајќи претставници пд Министерствптп за внатрещни рабпти, Пазарнипт инспектпрат, 
Царинската управа, ЈП и ДЗИС. 
 

Пперативна група 2 за прпмпвираое на ПИС и спрабптка сп нпсителите на правата. Вп неа се 
вклушени претставници на телата задплжени за спрпведуваое на ПИС, претставници на 
здруженија на нпсители на ПИС, прганизации за управуваое сп АСП, претставници на 
пдредени индустриски гранки пптенцијалнп ппд закана за прекрщуваоа на ПИС, какп и 
претставници на прганизации на пптрпщуваши.  
 
Пращаое кпе се ппвтпрува вп врска сп рабптата на КТИС е развиваое на систем за e-
вмрежуваое за размена на ппдатпци за ИС ппмеду надлежните пргани, вклушувајќи мпдул за 
спбираое на статистишки ппдатпци пд разлишни устанпви базиран на Метпдплпгијата за 
прибираое на статистишки ппдатпци.  
 
За да се дигитализира рабптеоетп на КТИС, таа треба да има свпј ппртал на кпј ќе се пбјавуваат 
инфпрмации ппврзани сп нејзините активнпсти. Пвпј ппртал треба да пвпзмпжи електрпнскп 
анпнимнп пријавуваое на ппвреди на ПИС пд страна на физишки и правни лица, кпи 
Кппрдинативнптп телп ќе ги разгледува и ќе ппстапува пп нив. 
 
Гпресппменатптп ќе се реализира вп рамки на текпвнипт прпект.  
 
Институциите кпи веќе имаат спфтверскп рещение (мпдули) за спбираое ппдатпци за 
предмети ппврзани сп правата пд интелектуална сппственпст ќе бидат интегрирани преку веб 
услуги. За ппдатпци кпи не се дпстапни преку веб-услугите ќе се пбезбеди рашен влез за 
кприсници сп сппдветни пвластуваоа/пдпбруваоа.  
 
              

         

                                                 
101

 Еврппска ппсерватприја на прекрщуваоата на правата пд интелектуална сппственпст (ЕУИПП),  
Еврппска кпмисија - Акциски план за реализираое на правата пд интелектуална сппственпст, 
Еврппска кпмисија – Акциски план на ЕУ за сузбиваое на ппвреди пд ПИС вп царинската пбласт (2013-2017), 
Медунарпдна стппанска кпмпра – активнпсти на бизнисите за сузбиваое на фалсификуваое и пиратерија (BASCAP), 
Светска прганизација за интелектуална сппственпст (СПИС) – Спветпдавен кпмитет за спрпведуваое на пплитиките 

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/obs/index.en.do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0392&from=EN
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/eu-customs-action-plan_en
https://iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/
http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=142


 Слика 4 – Дијаграм на мпдулпт за прибираое на статистика 
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Истп така е видливп дека мпра да се ппдпбри пперативнптп рабптеое на кппрдинативнптп 
телп, какп и самипт тек на рабптнипт прпцес ппврзан сп ппдгптпвката, пдржуваоетп и 
следеоетп на сесиите. Прпектпт ќе ппнуди рещенија за ппддрщка/мпдули, какп щтп е 
прикажанп на сликата 5 ппдплу. 

Слика 5 – Дијаграм на мпдулпт за ппддрщка на КТИС 

 
 



ЦЕЛ бр. 5 – Мпдернизација на наципналните закпни за ИС и нивна успгласенпст 
сп закпнпдавствптп на ЕУ и медунарпднипт правен ппредпк на ИС   
 

5.1. Закпнска рамка вп пплетп на индустриската сппственпст 
 
Вп спгласнпст сп стратещката пплитишка приентација на МК за унапредуваое на прпцеспт на 
пристапуваое вп ЕУ, неппхпднп е да се успгласи целпкупната правна рамка вп пплетп на ИС сп 
правптп на ЕУ кпещтп стапи вп сила пп 2010 гпдина. Пттаму треба да се спрпведе кпмплетен 
скрининг на наципналнптп закпнпдавствп вп пбласта на ИС, сппредбенп сп правптп на ЕУ102.  
 
Сп цел да се мпдернизира наципналнптп закпнпдавствп за интелектуална сппственпст и 
целпснп да се успгласи сп правптп на ЕУ и сп сите релевантни медунарпдни правни акти кпи ја 
пбврзуваат МК, какп и пние кпн кпи земјата планира да се придржува вп стратещки 5-гпдищен 
перипд, Владата ќе гп дпстави дп Спбраниетп следнипв закпнски пакет. 
 
Наместп ппстпјнипт Закпн за индустриска сппственпст, се преппрашува да се дпнесат ппсебни 
закпни за пдделните права пд индустриска сппственпст, и тпа Закпн за патенти, Закпн за 
тргпвски марки, Закпн за индустриски дизајн и Закпн за гепграфски пзнаки и пзнаки на 
пптеклп.   
 
Дппплнителнп, се предлага впведуваое на „малите патенти“ какп нпв предмет на защтита вп 
Северна Македпнија и да се регулира пва правп пд ИС вп рамки на Закпнпт за патенти. 
 
Защтитата на тпппграфијата на интегрирани кпла (пплупрпвпдници) сé ущте би се регулирале 
сп пдделен закпн. 
 
Се предлага да се ппдгптви и усвпи нпв Закпн за защтита на непткриени инфпрмации пд 
пазарна вреднпст103 - (Tргпвски тајни104) и пдделен закпн за Застапуваое вп пбласта на 
интелектуална сппственпст. Меду другптп тпј ќе гп регулира пснпваоетп на кпмпра на 
претставници на ИС, какп предлпг кпј наиде на сплидна ппддрщка вп текпт на кпнсултациите. 
 
Вп рамките на пвпј прпцес ќе се пбезбеди кпхезија сп применливптп наципналнп 
закпнпдавствп. 
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 Релевантните прпписи пд кпрпуспт на ЕУ аcquis се наведени вп Aнекс 2 

 
103

 Пвпј закпн ќе ги утврди и ппредели предуслпвите за защтита какп и правилата за защтита пд незакпнскп 
стекнуваое, кпристеое и пбелпденуваое на тргпвски тајни ппврзани сп непбјавени инфпрмации сп пазарни 
(кпмерцијални) вреднпсти.  
 
Сп пвпј прппис се трансппнираат следните директиви вп закпнската рамка на MK: – Директива (EU) 2016/943 на 
Еврппскипт парламент и на Спветпт пд 8 јуни 2016 гпд. за защтита на непткриени знаеоа и делпвни инфпрмации 
(делпвни тајни) пд нивнп незакпнскп стекнуваое, кпристеое и пткриваое (OJ L 157, 15. 6. 2016) – Директива 
2004/48/EК на Еврппскипт парламент и спветпт пд 29 април 2004 гпд. за пстваруваое на правата пд интелектуална 
сппственпст (OJ L 157, 30. 4. 2004).  
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 ДЕФИНИЦИЈА: »тргпвски тајни« се инфпрмации кпи ги испплнуваат следните критериуми: a) тие се тајни вп 
смисла дека не се, вп свпјата севкупнпст или вп тпшната структура и склпп на свпите спставни делпви, генералнп 
ппзнати или леснп дпстапни на лица пд кругпвите кпи вппбишаенп се занимаваат сп кпнкретнипт вид на 
инфпрмација; б) имаат кпмерцијална вреднпст защтп се тајни; в) вп пднпс на нив, лицетп кпе закпнски ги 
кпнтрплира инфпрмациите, преземалп разумни шекпри вп тие пкплнпсти за да ја спшува нивната тајнпст. 
Инфпрмациите наведени ппгпре се пднесуваат, меду другптп, на знаеоа и искуства, делпвни инфпрмации и 
технплпщки инфпрмации.  

 



 
Какп резултат на пва, ДЗИС ќе ппдгптви нацрт закпни за секпе пд правата пд индустриска 
сппственпст, какп и други закпни и ппдзакпнски акти кпи се вп рамки на нејзините 
надлежнпсти: 
 
Закпни  
 
Закпн за патенти и „мали патенти“ 
Закпн за тргпвски марки  
Закпн за индустриски дизајни  
Закпн за гепграфски пзнаки и пзнаки на пптеклп 
Закпн за защтита на тпппграфијата на интегрални кпла (пппупрпвпдници)  
Закпн за застапуваое вп пбласта на ИС 
Закпн за защтита на непткриени инфпрмации пд пазарна вреднпст - (Tргпвски тајни) 
 
Правилници 
 
Правилник за патенти и „мали патенти“ 
Правилник за тргпвски марки 
Правилник за индустриски дизајни 
Правилник за гепграфски пзнаки и пзнаки на пптеклп                                                           
Правилник за защтита на тпппграфијата на интегрални кпла (пплупрпвпдници) Правилник за 
струшен испит за застапуваое вп пбласта на ИС 
 
Закпнпт за семиоа и саден материјал за земјпделски растенија, и 
Закпнпт за селекципнерски права  
 
се успгласени сп Кпнвенциијата UPOV, Дпгпвпрпт TRIPS и сп релевантните регулативи на ЕУ. 
Успгласуваоетп на легислативата вп делпт на нпвите растителни спрти сп релевантните правни 
акти на ЕУ ппстпјанп ќе се пдвива.  
 

5.2. Закпнпдавствп вп пбласта на автпрскптп и српдните права (АСП) 
 
АСП и ппнатаму ќе се регулираат сп ппсебен закпн, нп се преппрашува дпнесуваое на нпв 
Закпн за АСП кпј ќе биде ппспвремен и целпснп успгласен сп релевантнптп еврппскп правп вп 
пваа пбласт, и сп сите релевантни медунарпдни правни акти кпи се пбврзувашки за MK, какп и 
сп пние наспки кпн кпи щтп земјата намерава да се стреми вп претстпјнипт стратещки 5-
гпдищен перипд. 
 
Какп щтп беще пбразлпженп претхпднп, Закпнпт беще вп гплема мера успгласен сп 
закпнпдавствптп на ЕУ дп 2010 гпдина. Сп измените кпи се спрпведпа некплку гпдини 
ппдпцна, нивптп на успгласенпст знашителнп се намали. Ппкрај гпренаведенптп, пп 2010 
гпдина се слуши нпв знашаен развпј вп правната рамка на ЕУ кпја ги регулира креативната и 
културната индустрија вп кпнтекст на единственипт дигитален пазар. Пваа рефпрма на 
автпрските права вклушува збир на правни инструменти кпи треба да ги рещат 
најпрпблематишните пращаоа за защтита на автпрските права на единственипт дигитален 
пазар.  
 
Предлпг-закпнпт за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за АСП е ппдгптвен сп цел 
успгласуваое на Закпнпт сп некпи ппважни нпви слушуваоа вп правптп на ЕУ, и прппищува 
нпрмативна пснпва за впсппставуваое ефикасен мпдел за функципнираое на системпт на 



кплективнп управуваое сп автпрските и српдните права вп спгласнпст сп Директивата 
2014/26/ЕЗ за кплективнп пстваруваое на АСП и за издаваое на пдпбренија за ппвеќе држави 
на права за кпристеое на интернет на музишки дела на внатрещнипт пазар, пптпа, сп цел 
успгласуваое сп Директивата 2011/77/ЕУ на Еврппскипт парламент и на Спветпт пд 27 
септември 2011 гпдина за изменуваое на Директивата 2006/116/ЕУ за рпкпт на защтита на 
автпрскптп правп и пдредени српдни права, вп пднпс на защтитата на кпавтприте на 
музишките дела сп текст, какп и времетраеоетп на защтитата на изведувашите и 
фпнпграмските прпдуценти на снимени музишки изведби, сппдветнп впведуваое на пдредби 
пд Директивата 2012/28/ЕУ на Еврппскипт парламент и на Спветпт пд 25 пктпмври 2012 
гпдина за дпзвплена упптреба на дела – сираци (без утврденп автпрскп правп), успгласенпст 
сп Дпгпвпрпт пд Маракещ, какп и успгласуваое на пвпј Закпн сп Закпнпт за прекрщпци.  
 
Пвие активнпсти се реализираа пред и паралелнп сп ппдгптвуваоетп на пваа Стратегија. Сé 
ущте има пптреба за знашителнп ппнатампщнп успгласуваое сп ппстпјната правна рамка на 
ЕУ105 и надвпр пд ппфатпт пд предлпженипт нацрт-закпн. Вп вакви пкплнпсти се преппрашува 
да се прпдплжи сп ппсакуванптп нп непптпплнп успгласуваое а притпа да се птппшне сп 
ппдгптпвка на нпвипт мпдернизиран Закпн за АСП, целпснп успгласен сп релевантната правна 
рамка на ЕУ.   
 
Успгласенпст сп медунарпдни сппгпдби сп кпи ракпвпдат СПИС и СТП 
 
Северна Македпнија е шленка на ппвеќетп знашајни медунарпдни дпгпвпри вп пбласта на 
интелектуалната сппственпст сп кпи ракпвпдат СПИС (вклушувајќи ја кпнвенцијата UPOV) какп и 
Светската тргпвска прганизација.  
 
Сп цел да се ппстигне кпмплетнп интегрираое на наципналнипт систем на интелектуална 
сппственпст вп медунарпднипт систем, се преппрашува земјата да се приклуши и кпн следниве 
медунарпдни акти: 

- Дпгпвпрпт пд Пекинг за аудипвизуелни твпрби 106 
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 Следниве прпписи треба дппплнителнп да се успгласат: 
Директива 2019/790 / ЕУ за автпрски и српдни права на единственипт дигитален пазар и измени на Директивите 
96/9/ЕЗ и 2001/27/ ЕЗ; Директива 2019/789/ЕУ за пдредени правила за примена на АСП кпи важат за пдредени 
пнлајн емитуваоа на прганизации за радипдифузија и реемитуваое на телевизиски и радип прпграми сп измена на 
Директивата 93/83/EEC;  Директива 2014/26/ЕУ на Еврппскипт парламент и на Спветпт пд 26 февруари 2014 гпдина 
за кплективнп управуваое сп автпрските и српдните права и за издаваое на пдпбренија за ппвеќе држави на права 
за кпристеое на интернет на музишки дела на внатрещнипт пазар  - вп делпт на пдпбренија за ппвеќе држави.  
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 Дпгпвпрпт пд Пекинг се пднесува на правата пд интелектуална сппственпст (ИС) на изведувашите вп аудип-

визуелни изведби, пспбенп преку зајакнуваое на пет видпви на ексклузивни екпнпмски права кпи се пднесуваат на 

изведбите на кприсниците вп аудип-визуелен фпрмат: права на репрпдукција, дистрибуција, изнајмуваое , ставаое 

на распплагаое на јавнпста и радипдифузнп емитуваое и кпмуникација сп јавнпста.  

Сп пристапуваое кпн Дпгпвпрпт, негпвите шленки се спгласуваат да усвпјат, спгласнп нивните правни системи, 

мерки неппхпдни за да се пбезбеди примена на Дпгпвпрпт. Кпнкретнп, секпја дпгпвпрна страна мпра да се ппгрижи 

да бидат пвпзмпжени ппстапки за спрпведуваое на пдредбите, спгласнп важешките закпни, щтп пвпзмпжува 

ефективнп дејствуваое прптив кпј билп акт на ппвреда на правата ппфатени сп Дпгпвпрпт. Таквите дејствија мпра 

да вклушуваат ефективни правни лекпви за да се спреши и пдплгпвлеши прекрщуваоетп.  

Дпгпвпрпт пд Пекинг ја мпдернизира и ажурира за дигиталната ера защтитата на пејашите, музишарите, таншерите и 

актерите вп аудип-визуелните изведби ппфатени сп Римската кпнвенција за защтита на изведувашите, 

фпнпграмските прпдуценти и радипдифузните прганизации (пд 1961 гпдина). Пвие ажурираоа за дигиталната ера 

ги надппплнуваат пдредбите вп Дпгпвпрпт за изведби и фпнпграми на СПИС (WPPT), кпј ја ажурираще защтитата за 

изведувашите псвен аудип-визуелните изведуваши и фпнпграмските прпдуценти.  



- Дпгпвпрпт Маракещ за плеснуваое на пристаппт дп пбјавени дела на слепи лица или 
лица сп пщтетен вид или лица кпи имаат пптещкптии при шитаое на стандарден 
пешат107.  

- Женевскипт акт пд Лисабпнскипт дпгпвпр за гепграфски пзнаки и пзнаки на пптеклп108,  

 
Сп пглед на наведенптп, ппдгптпвката на нпва легислатива за ИС ќе ги интегрира сите 
специфишни бараоа пд сппдветните сппгпдби и дпгпвпри наведени ппгпре. 
 

5.3. Други релевантни закпнски прпписи   
 
Дпкплку се прифати преппраката ппд 4.2.1. за кпнцентрираое на предметите и надлежнпстите 
на судпт вп пбласта на ИС, пптребнп е да се изменат следниве закпни/правилници:  
 
Закпнпт за судпви, 
Закпн за јавнп пбвинителствп, и 
Судскипт правилник  
 
Ппнатаму, пптребнп е малку да се измени и Закпнпт за вещташеое, вп пднпс на фпрмулацијата 
и квалификациите на вещтите лица вп пплетп на интелектуалната сппственпст. 
 
 

ЦЕЛ бр.6 – Ппдпбрена медунарпдна спрабптка и учествп вп медунарпднипт 
систем на ИС  
 

6.1. Еврппски патентен завпд (ЕПЗ) 
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 „Дпгпвпрпт пд Маракещ беще усвпен на 27 јуни и стапи вп сила на 30 септември 2016 гпдина. Тпј има јасна 
хуманитарна и спцијална развпјна димензија, а негпвата главна цел е да спздаде збир на задплжителни 
пгранишуваоа и исклушпци вп кприст на слепите и лицата сп пщтетен вид какп и за лицата кпи имаат пптещкптии 
при шитаое на стандарден пешат. 
Дпгпвпрпт бара пд дпгпвпрните страни да впведат стандарден сет на пгранишуваоа и исклушпци пд пдредбите за 
автпрски права сп цел да се дпзвпли репрпдукција, дистрибуција и дпстапнпст на пбјавените дела вп фпрмати 
псмислени да бидат дпстапни за ппсебни категприи на лица и да дпзвплат размена на пвие дела преку границите 
пд страна на прганизации кпи им служат на тие кприсници“. 
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 Женевскипт акт пд Лисабпнскипт дпгпвпр за гепграфски пзнаки и пзнаки на пптеклп, усвпен на 20 мај 2015 
гпдина, стапи вп сила на 26 февруари 2020. Бпсна и Херцегпвина гп пптпища Женевскипт акт на 21.05.2015 гпдина. 
Женевскипт закпн гп ажурира и гп ппдпбрува ппстпешкипт медунарпден систем за регистрација щтп ги защтитува 
имиоата кпи ги идентификуваат гепграфските пзнаки на прпизвпдите: Лисабпнскипт дпгпвпр за защтита на 
пзнаките на пптеклп и нивната медунарпдна регистрација пд 1958 гпдина.  
 
Лисабпнскипт дпгпвпр се пднесува самп на пзнаките на пптеклп – ппсебен вид на гепграфска пзнака за прпизвпди 
кпи имаат ппсебнп силна ппврзанпст сп нивнптп местп на пптеклп. 
 
Женевскипт акт ја прпщирува таа защтита на гепграфски пзнаки паралелнп сп пзнаката на пптеклп, за ппдпбрп да се 
земат предвид ппстпјните наципнални или регипнални системи за защтита на ппсебните пзнаки вп ппглед на 
квалитетните прпизвпди базирани врз пзнаката на пптеклп. Дппплнителнп, тпј впведува максимална 
флексибилнпст пп пднпс на тпа какп мпже да се имплементира стандардпт на защтита на Актпт (т.е. преку пзнака на 
пптеклп sui generis или систем на гепграфски пзнаки или преку системпт на защтитени знаци). Заднп, Лисабпнската 
сппгпдба и Женевскипт акт пд Лисабпнскипт дпгпвпр гп спшинуваат Лисабпнскипт систем, нудејќи ппсеппфатна и 
ефективна медунарпдна защтита за имиоата на квалитетни прпизвпди базирани врз пзнака на пптеклптп. 
 



Спрабптката е нптирана какп клушен фактпр за успех на еврппскипт патентен систем кпј 
генералнп се смета за еден пд најнапредните патентни системи вп светпт. Пваа референца 
првенственп се пднесува на спрабптката на ЕПЗ сп нејзините Земји-Членки (Еврппска патентна 
мрежа), нп и на зајакната кппрдинација сп СПИС и ЕУИПП. Спрабптката ппмпгна да се зајакнат 
и еврппските и дпмащните системи. 
 
Сп пваа Стратегија за ИС, Северна Македпнија цели кпн успгласуваое на нејзините стратещки 
цели, ппмеду другптп и сп стратещкипт кпнцепт на спрабптка сп ЕПЗ/ЕПМ, и сп други 
медунарпдни институции, и на тпј нашин се плеснува спрпведуваоетп на стратегијата, 
паралелнп сп ппстигнуваое на синергии.  
 
Најважните пбласти за спрабптка, сппред важешкипт стратещки план на ЕПЗ сe:  

- Прпекти за јакнеое ппдпбренп знаеое и квалитет.  
- ИКТ инфраструктура (заснпвана врз прпграма за ппеднпставуваое на ппстапките и 

прпцесите),  
- Прпекти за ппдпбрена успгласенпст на практиките на патентните завпди. 

 
Спрабптката за згплемуваое на знаеоата какп аспект на спрабптка сп ЕПЗ е најрелевантна пд 
аспект на прпфесипналната пбука (види ппд 2.1.9.) и за нпва рамка за спрабптка вп 
Академијата на ЕПЗ шијащтп цел е развиваое на нпва прпграма за јакнеое на капацитетите за 
врабптените вп наципналните канцеларии на Земјите-шленки на ЕПЗ. 
 

Гпренаведенптп вклушува прпграма за пбука на испитуваши за дппплнителни услуги, какп щтп 

се пбласта на ппсредуваое за ПИС, технплпщки надзпр и специјални пребаруваоа (фпкус на 

патентите какп делпвна актива), трансфер на технплпгија, пребаруваое на ппзадини, слпбпда 

да се врщат пребаруваоа и кпмерцијализација. 

Преку пвие нашини би се изградиле дппплнителни вещтини за да се пдгпвпри на релативнп 

виспкипт брпј „неискпристени“ патенти и да се пвпзмпжи истите да се претвпрат и вп 

екпнпмска вреднпст пд страна на бизниспт. 

Имајќи предвид дека сите сегащни адвпкати за еврппски патенти вп МК гп стекнаа пвпј статус 

врз пснпва на т.н. „клаузула за дедп“, пд пгрпмнп знашеое е да се ппттикне ппдгптпвката на 

Еврппскипт квалификациски испит (EQE) за следната генерација на адвпкати за еврппски 

патенти вп земјава. 

Академијата на ЕПЗ ќе ппдгптви, вп спрабптка сп ЕПИ, нпва прпграма за пбука какп ппддрщка 

на ппдгптпвката за кандидати за EQE, кпја, меду другптп, ќе вклушува сеппфатна пбука за  

развпј на правните прпцедури и парнишната ппстапка. 

 
Вп текпвнипт стратещки план на ДЗИС се наведени истите пбласти на спрабптка.   
За реализација на пвие стратещки патпкази, ДЗИС: 

- ќе изгптви и пптпище план за билатерална спрабптка сп ЕПЗ,  
- ќе ппдгптви прпект за интегрираое вп рещениетп на ЕПЗ за електрпнскп ппднесуваое на 

пријави, и  
- ќе планира пбразпвание и кпнтинуирана пбука на 3-5 млади прпфесипнални кадри вп 

пплетп на ИС (сп релевантнп универзитетскп пбразпвание) вп рамки на заеднишкипт 
прпект за пбука „Пан-еврппски пешат“ (Pan-European seal) ппмеду ЕПЗ и ЕУИПП. 

 



6.2. Канцеларија за интелектуална сппственпст на Еврппската унија (ЕУИПП) 
 
ЕУИПП е специјализирана агенција на ЕУ за тргпвски марки и индустриски дизајни. ЕУИПП ги 
регистрира наведените права пд ИС спгласнп прпцедурите предвидени вп релевантнптп 
закпнпдавствп на ЕУ кпе е пбврзувашкп за земјите-шленки на ЕУ.   
 
МК мпже да стане шленка на ЕУИПП дури пп пристапуваоетп вп ЕУ, и сп тпа станува шленка на 
системите на ЕУ за тргпвски марки и дизајн на Ееврппската заедница. Сепак, ДЗИС веќе 
заппшна пдредена спрабптка сп ЕУИПП пп пат на билатерални активнпсти109.   
 
Дппплнителна важна функција на ЕУИПП е бпрбата прптив прекрщуваоата на правата на ИС вп 
ЕУ преку специјализираната единица - EУ Ппсерватприја на прекрщуваоата на ПИС.  
 
Преку ппсерватпријата на ЕУ, ЕУИПП непдамна се вклуши и вп некпи аспекти на защтитата на 
автпрските права. Ппсерватпријата врщи активнпсти ппврзани сп ппдигаое на јавната свест за 
важнпста на ИС, пбуки за ефективнп спрпведуваое на закпнпт и репресија, бпрба прптив 
пиратеријата и фалсификуваоетп преку ефективни средства и спбираое и управуваое на 
релевантни ппдатпци. Сите пвие активнпсти вклушуваат тргпвски марки, индустриски дизајни, 
нп и автпрски права. Иакп ппстпи пдредена спрабптка ппмеду властите вп Северна Македпнија 
и ЕУИПП за наведените пращаоа, силнп се преппрашува да се зајакне пваа спрабптка и да се 
трансппнираат принципите, стандардите и преппраките на ЕУИПП за ппдпбруваое на системпт 
на автпрски права вп Северна Македпнија.   
 
Ппсерватпријата на ЕУ вп рамките на ЕУИПП е истп така надлежнипт прган за базата на 
ппдатпци за делата-сираци, какп щтп е регулиранп сп Директивата 2012/28 /ЕУ на Еврппскипт 
парламент и на Спветпт пд 25 пктпмври 2012 гпдина за пдредена дпзвплена упптреба на дела 
– сираци (без утврденп автпрскп правп)110. Пваа Директива ги прппищува заеднишките правила 
сп цел да стане закпнски впзмпжна дигитализацијата и пнлајн прикажуваоетп на делата 
сираци и ЕУИПП е задплженп за уредуваое и управуваое сп единствена, јавнп дпстапна, 
пнлајн база на ппдатпци на делата-сираци. Сп пглед на тпа щтп пвие дела се дел пд збирката 
кпја вп мпментпв се шува вп еврппските библиптеки, музеи, архиви, устанпви кпи гп шуваат 
филмскптп и звушнптп наследствп какп и јавните радипдифузни сервиси, пвпј механизам ја 
пвпзмпжува и зајакнува нивната дигитализација, сп щтп тие стануваат дпстапни на интернет.  

МК треба да размисли, пткакп ќе ја трансппнира Директивата 2012/28/ЕУ вп наципналнптп 
закпнпдавствп, пптпа да ги применува тие правила вп пракса сп цел да пвпзмпжи пвие дела 
сираци (музика, книги, весници, списанија и филмпви) да бидат дигитализирани и дпстапни за 
јавнпста преку интернет, преку институциите за културнп наследствп (вклушувајќи ги и 
архивите на наципналните јавни радипдифузери) и на тпј нашин да ја ппдпбри дпстапнпста на 
културнптп наследствп.   

Ппсерватпријата на ЕУ истп така нуди врска сп некплку паневрппски ппртали. Ппсебнп 
релевантна за автпрските права е АГПРАТЕКА, кпја е еврппски пнлајн ппртал за спдржини кпј 
пвпзмпжува пребаруваое на ппртали на наципналнп нивп кпи се ппврзуваат сп закпнски 
ппнуди на интернет за музика, филм и телевизија, е-книги видеп игри, какп и сппртски 
настани. Дпстапнпста дп закпнити извпри на автпрски дела и предмети пд српдните права е пд 
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 Види ппглавје 2.2.1.1. ппд темата e-ппднесуваое на пријави, и 3.1.6. ппд темата e-ппднесуваое на пријави  
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 Дела сираци се дела кпи се защтитени сп автпрски права, нп нивните автприте или други нпсители на правата не 
се ппзнати или не мпже да се лпцираат. 
 



клушна важнпст за кампаоите за ппдигаое на свеста и прпмпција на наципналните културни и 
креативни индустрии, какп и за пбезбедуваое правилен третман на странска спдржина.  

Пттаму, властите вп Северна Македпнија какп и засегнатите страни вп културните и 
креативните индустрии треба да ја зајакнат спрабптката сп ЕУИПП, меду другптп и вп ппглед на 
легалните интернет извпри за креативна и културна спдржина преку Ппсерватпријата за ИС. Сп 
пва се јакне видливпста на наципналнипт репертпар вп пплетп на креативните и културните 
индустрии и кпмерцијализацијата на защтитените и српдните права.  

Сепак, незаменлив елемент вп прпмпвираоетп на пнлајн правната спдржина и нејзината 
кпмерцијализација e вклушуваое на наципналните шинители пд културните и креативните 
индустрии, билп на индивидуална или на кплективна пснпва, преку нивните ппрфесипнални и 
еснафски здруженија.  

Спгласнп релевантните дпкументи на медунарпдните партнери111, ДЗИС пстанува да биде 
стпжерпт на засилената спрабптка сп ЕПЗ и ЕУИПП. ДЗИС ќе рабпти сп ЕПЗ на нпв каталпг на 
прпекти за спрабптка. 
 
 

6.3. Светска прганизација за интелектуална сппственпст (СПИС) 
 
ДЗИС пстанува да биде клушната тпшка за зајакната спрабптка сп СПИС и истп така ќе рабпти сп 
СПИС на ппнатампщнп спрпведуваое и напреднп кпристеое на пакетите на рещенија за 
автпматизација на СПИС, и на алатки пвпзмпжени сп вещташка интелигенција. 
 
Вп текпт на спрпведуваоетп на пваа Старатегија, ДЗИС и MК активнп ќе се ангажираат вп 
рабптата на управувашките тела на СПИС сп цел земјата да се приклуши кпн медунарпдните 
сппгпдби (Маракещката сппгпдба, Дпгпвпрпт пд Пекинг, Женевскипт акт пд Лисабпнскипт 
дпгпвпр). 
 

MK активнп ќе се ангажира вп рабптата на спветпдавнипт кпмитет на СПИС за спрпведуваое, 

најмнпгу преку КТИС. 

 

Пп пренпспт на надлежнпсти за АСП, ДЗИС активнп ќе се ангажира вп рабптата на 
управувашките тела на СПИС за спрпведуваое на сите медунарпдни дпгпвпри вп пплетп на 
АСП. 
 
Вп свпјпт план за спрабптка сп СПИС, ДЗИС ќе гп кпнкретизира планпт за пбука на врабптените 
за IPAS, планпт за пбука на другите врабптени базиран врз пнлајн прпграми за едукација и 
пбука на СПИС, ушествптп на претставници пд MK вп летните щкпли на СПИС, какп и други 
фпрми на пбразпвание и прпфесипнален развпј. 
 
ДЗИС ќе ги прецизира и ќе се дпгпвара сп СПИС пкплу сите аспекти (вклушувајќи ги закпнските 
и финансиските) вп пднпс на превпдпт и лпкализацијата на публикациите на СПИС на 
дпмащните јазици вп MK вп спгласнпст сп Стратегијата и акцискипт план. 
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 Непдамна спрабптката вп рамките на ЕПМ беще ставена вп фпкуспт какп стратещка цел на ЕПЗ, при щтп беа 
нагласени два принципи: а) наципналните патентни завпди се влезна тпшка за планираое на наципналните 
активнпсти за спрабптка, сп целпснп ппшитуваое на принципите на ефикаснпст и супсидијарнпст, и б) активнпстите 
за спрабптка се кпфинансирани пд НПЗ и ЕПЗ врз пснпва на ппделба на трпщпците. Придпнеспт на НПЗ мпже да се 
пбезбеди и сп не-паришни средства. 

 



ДЗИС ќе планира сп СПИС ппддрщка за ппдгптпвка и спрпведуваое на прпмптивни активнпсти, 
вклушувајќи гп пдбележуваоетп на Светскипт ден на ИС секпја гпдина, какп и на специјален 
прпмптивен настан сп кпј ќе се пдбележи преземаоетп на надлежнпста за АСП пд страна на 
ДЗИС, сп щтп таа ќе стане Наципнална канцеларија за интелектуална сппственпст. 
 
ДЗИС ќе ппбара пд СПИС технишка и финансиска ппмпщ вп спрпведуваое на две наципнални 
студии за екпнпмскипт придпнес на креативните индустрии (заснпвани на автпрски права) вп 
MK.  
  



ПОГЛАВЈЕ IV. 
Имплементација на оваа Стратегија со Акциски план 

 

4.1. МЕХАНИЗАМ ЗА КППРДИНАЦИЈА И ИЗВЕСТУВАОЕ 
 
Интелектуалната сппственпст не е цел сама пп себе, туку е алатка кпја служи за ппдпбра и 
ппуспещна реализација на низа важни и вредни ппщтествени цели. Пттаму, пваа Стратегија е 
катализатпр вп реализацијата на знашителен дел пд стратещките активнпсти на Владата вп 
следните пет гпдини и кппрдинација ппмеду главните нпсители на пвие пплитики е пд клушнп 
знашеое за нивнптп успещнп спрпведуваое. 

Пваа Стратегија, какп щтп веќе наведпвме, нема намера да биде замена за ниту една пд 
владините ппстпјни (или идни) стратегии или пплитики, или нивни делпви. Напрптив, целта е 
да се идентификува предметпт на интелектуалната сппственпст низ целпкупната матрица на 
владини пплитики и прпграми и да се даде ппддрщка на нивната успещна реализација, 
истпвременп ппстигнувајќи ефект на синергија.  

Какп ппследица на пва, стратещките наспки детектирани вп разлишните стратещки дпкументи 
на Владата се наведени тука какп релевантни делпви на матрицата сп цел сеппфатнптп 
ппдпбруваое на наципналнипт СИС вп текпт на следните пет гпдини. Тие, какп и мерките за 
нивната реализација се наведени вп КАТАЛОГОТ на упатства и мерки на пваа Стратегија, нп 
нивнптп планираое и имплементација е целпснп препущтенп вп рамките на нивните матишни 
стратегии и надлежни државни пргани. 

Мерките и активнпстите впведени сп пваа Стратегија се претставени вп АКЦИСКИОТ ПЛАН за 
спрпведуваое на пвпј дпкумент. 

Ппради гпренаведенптп, силнп се преппрашува пваа Стратегија да се ппврзе (ппсебнп 
нејзината имплементација) сп другите паралелни прпцеси кпи вп себе нпсат ппгплема сила и 
видливпст. Најдпбрипт пример на еден вакпв прпцес е прпцеспт на пристапуваое вп ЕУ, 
вклушувајќи ја НПАА. 

Пд клушна важнпст е да има редпвнп известуваое за текпт на спрпведуваоетп на Стратегијата 
и да има ппвратни инфпрмации пд надлежните нпсители вп врска сп текпт на пвпј прпцес. Се 
преппрашува известуваоетп да се прави заеднишки сп тпа щтп пдделните шинители ќе ги 
ппднесуваат редпвните извещтаи дп кппрдинативнптп телп/устанпва кпја ќе изгптви збирен 
извещтај, кпј ќе биде дпставен дп Владата на Северна Македпнија. 

Какп щтп наведпвме вп претхпднптп ппглавје, КТИС е пшигледнипт и најприрпднипт избпр на 
централна тпшка за кппрдинација и известуваое за текпт на спрпведуваоетп на Стратегијата, 
најмнпгу ппради застапенпста вп негп на најрелевантните наципнални шинители вп системпт 
на интелектуална сппственпст, какп и ппради стекнатптп искуствп вп кппрдинираоетп на 
заеднишките активнпсти. Сепак, спрпведуваоетп на наципналната Стратегија за ИС 
прпизлегува пд фпрмалнипт и кпнкретнипт ппфат на активнпсти на пва телп. 
 
Пттаму, неппхпднп е да се прилагпди ппфатпт, спставпт и прганизацијата на рабптеоетп на пва 
телп, какп щтп е предлпженп вп 4.2.2. и сп пва ќе се пптимизира негпвптп пперативнп 
рабптеое и ќе се пвпзмпжи ангажираое на пва телп на стратещкп нивп.112 
 
За да мпже КТИС успещнп да ги спрпведе свпите прпщирени надлежнпсти, се предлага 
спставпт на пва телп на пва нивп да вклушува претставници на ME, MК, МПН, МЗШВ, MФ, MП, 

                                                 
112

 На спстанпкпт кпј беще ппсебнп свикан за средба ппмеду прпектните експерти и КТИС, пдржан на 01.12.2021 гпд, 
беще ппкрената и забелещката на пваа преппрака. Види фуснпти 99 и 100. 



MВР, на нивп на државен секретар или ппмпщник министер, какп и претставници на ДЗИС, ЦУ, 
и пд Пплицијата на нивп на директпр или заменик директпр.  
 

 
Ппнатаму, вп пднпс на механизмите за имплементација усвпени на првата и втпрата 
наципнална стратегија за ИС, какп и врз пснпва на искуствптп стекнатп пд нивната 
имплементација, се предлага следнпвп: 
 
1. ДЗИС да впсппстави единица за имплементација на стратегијата (ЕИС) сп двајца врабптени, 
прпектен меначер (½ FTE) вп свпјствп на секретар на КТИС и прпектен административен 
асистент (½ FTE), вп свпјствп на технишки секретар на КТИС.  
 
2. Ќе се наименуваат лица вп сите устанпви надлежни за спрпведуваоетп на мерките кпи ќе 
бидат пдгпвпрни и ќе ја кппрдинираат имплементацијата на активнпстите вп нивните 
институции и ќе кпмуницираат сп другите засегнати страни.  
 
 
Прпцес на известуваое   
 
Сите устанпви и други субјекти – засегнатите страни вп пваа Стратегија, кпи се надлежни и/или 
задплжени за спрпведуваое на мерки и активнпсти утврдени вп Стратегијата и вп нејзинипт 
акциски план, ќе ппдгптвуваат извещтај за напредпкпт на секпи щест месеци кпј ќе гп 
дпставуваат дп КТИС.  
 
КТИС ќе ги анализира извещтаите и ќе даде ппвратнп мислеое дп другите засегнати страни.  
 
КТИС ќе ппдгптви гпдищни прешистени извещтаи за севкупната имплементација на 
Стратегијата и ќе ги дпстави дп Владата преку Министерствптп за екпнпмија. 
 
 

ВЛАДА

Mинистерство 
за економија

Oпсерватприја на ЕУ

ICC  BASCAP

СПИС ACE

спрабптка ДЗИС

Институции-шленки

Други засeгнати 
страни вп 

Стратегијата за ИС

закпни СЕП - НППП



 

4.2. КАТАЛПГ НА РЕЛЕВАНТНИ СТРАТЕШКИ УПАТСТВА И МЕРКИ ЗА ИС 
       Пд другите стратещки дпкументи – сппред целите пд пваа Стратегија 

 
 
 

ЦЕЛ бр.1: Преппзнаена и зајакната кпмппнента на ИС вп клучните јавни пплитики 
на Северна Македпнија    
 

Стратещки НАСПКИ и/или МЕРКИ НПСИТЕЛИ ДПКУМЕНТИ  

При ппдгптпвката и усвпјуваоетп на Стратегијата S3, треба да се 
искпристи единствената мпжнпст за интегрираое на 
кпмппнентата на ИС преку еден дпкумент вп некплку релевантни 
јавни пплитики, пспбенп пние ппврзани сп спздаваое и 
кпристеое на ИС, и сп тпа да се ппткрепат наципналните 
стратегии и пплитиките за истражуваое и инпвации. 

 
ME и МПН 

Стратегија за 
паметна (смарт) 
специјализација 
(S3)              

Сп цел да се зајакне и ппдпбри ппврзанпста на истражуваоетп и 
развпјпт на академските устанпви сп пптребите на екпнпмијата, 
надлежните министерства и другите тела експлицитнп ќе 
интервенираат вп пплитиките на јавнп финансираое на 
истражуваое и развпј на универзитетите и другите устанпви за 
истражуваое и развпј, какп и вп инструментите за 
имплементација на пвие пплитики, сп цел да се даде припритет 
вп финансираоетп на: 
- пние истражувашки пбласти и прпграми кпи се пднесуваат 

на сектпри сп најгплем пптенцијал за инпвации спгласнп S3 
- пние истражувашки прпекти кпи се предмет на склушени 

дпгпвпри за спрабптка и/или кпфинансираое сп делпвни 
субјекти, 

- пние академски устанпви кпи имаат јаснп дефинирана 
пплитика на интелектуална сппственпст и сппствена 
успгласена регулатива за спрпведуваое на тие пплитики 
 

 
МПН,  
ME,  
ФИТР 
 

 
 
S3 и пваа 
Стратегија 
 

Јавните наушнп-истражувашки устанпви ќе развијат пплитики за ИС 
кпи јаснп ќе ги утврдат сите пращаоа кпи се пднесуваат на 
спздаваоетп, защтитата и кпмерцијализацијата, вклушувајќи, меду 
другптп:  
- идентификуваое на мпжните фпрми и пптенцијални 

креатпри на ИС вп академските институции 
- третман на ИС генериран вп заеднишките истражуваоа, 

вклушувајќи гп и третманпт на патенти, „малите патенти“, 
индустриски дизајни, автпрски права и дпверливи 
инфпрмации/тргпвски тајни вп прпцеспт на креираое, 

- пплитики на инпвации и на трансфер на знаеое кпи би гп 
прпщириле ппфатпт на инпвации и истражувашки бази, и на 
студентскптп телп 

- спстпјбата на техниката какп критериум за финансираое на 
прпектите (пнаму каде е применливп) 

   

 
Јавни 
универзитети 
 
Јавни 
институти за 
ИР 

 
S3 и пваа 
Стратегија 
 
Пплитики на ИС 
на 
универзитетите 



Развпј на културна екпнпмија – индустрии заснпвани врз АСП, 
какп впдешка сила за згплемени прихпди, пдржлив развпј и 
културна разнпвиднпст: 
- Сппдветнп кпристеое на културните вреднпсти (истприски 

сппменици, културен пејзаж, уметнишки прпекти) за 
прпмпвираое на екпнпмијата вп ппщтините и вп државата 
вп целина. 

- Ппттикнуваое на прганизациите на граданскптп ппщтествп 
да ја дадат пптребната ппмпщ на прпизвпдителите на 
културни дпбра за прпмпција и прпдажба, преку ппддрщка 
пд централнипт и лпкалнипт бучет и преку мпжнпстите щтп 
ги даваат еврппските фпндпви. 

- Прпмени вп данпшнипт систем сп цел да се пбезбедат 
данпшни стимулации за приватните кпмпании за ппддрщка 
на креативните индустрии и, впппщтп, за сппнзприраое на 
културата. 

- Прпмени вп закпните кпи ќе ги плеснат пднпсите меду сите 
субјекти вклушени вп креативната екпнпмија: 
прпизвпдители на културни дпбра, ппсредници за нивен 
пласман на пазарпт, какп и мпбилни пператпри, кабелски, 
радип и телевизиски пператпри и други субјекти. 
 

 
 
 
MК  
MФ 
АВМУ 
 
 
 

 
 
 
 
Стратегија за 
култура 

 
 
 

ЦЕЛ бр. 2: Забрзанп спздаваое и кпристеое на ИС вп Северна Македпнија  
 

Стратещки НАСПКИ и/или МЕРКИ НПСИТЕЛИ ДПКУМЕНТИ  

Главни наспки и мерки важни за ИС вп Стратегијата за инпвации се: 
 

 Стратегија за 
инпвации за 
2012-2020 гпд 

- Пбезбедуваое на сппдветни рамкпвни услпви какп шпвешки 
капитал, пристап дп финансии, закпнска рамка за правата на 
интелектуална сппственпст и ппвплна делпвна клима за да се 
пбезбеди ппддрщка на инпвациите, спздаваое нпви 
технплпгии и прптпк на инфпрмации и вп јавнипт и вп 
приватнипт сектпр  

Влада Стратегија за 
инпвации за 
2012-2020 гпд 
и наредната 
Стратегија за 
инпвации  

-     Ппдпбренп спрпведуваое на закпните пд ИС МП, МВР, 
MФ-ЦУ, 
ДЗИС 

Стратегија за 
инпвации за 
2012-2020 гпд  
и пваа 
Стратегија 

- Пппплнуваое на вакуумпт вп пплитиките кпи пневпзмпжуваат 
истражувашките институти да гп дадат свпјпт целпсен придпнес 
кпн инпвациите вп земјата, щтп се пгледа вп следнпвп:  

a) истражувашките резултати пд институтите вп мпментпв страдаат пд 
недпвплна спрабптка сп бизнисите и недпвплна мпбилнпст на 
рабптната сила.  
б) недпстасуваат пплитики за ПИС, какп щтп се патентите и тргпвските 
марки, кпи пдредуваат, на пример, дали правата треба да му 

 
ME, МПН 
 
 
Универзите
ти 

Стратегија за 
инпвации за 
2012-2020 гпд 
 
S3  



припаднат на универзитетпт или на пдделните истражуваши.     

- Преземаое мерки за пбука на правни застапници за 
изгптвуваое и ппднесуваое на квалитетни медунарпдни 
патентни пријави сп цел ппвеќе градани на МК да дпставуваат 
медунарпдни патентни пријави. 

ME 
и 
ДЗИС 

Стратегија за 
инпвации за 
2012-2020 гпд 
 

Наципналната стратегија за МСП 2018-2023 кпја ги утврдува следните 
стратещки цели: 

- Ппвплна делпвна средина: за да се спздаде ппвплнп делпвнп 
ппкружуваое вп кпе би се пхрабрувале претприемнищтвптп и 
инвестициите. 

- Згплемуваое и јакнеое на мпжнпсти за развпј на МСП: да се 
ппмпгне МСП да станат виспкп прпдуктивни и кпнкурентни 
ушесници на еврппските и пстанатите медунарпдни пазари. 

- Динамишен екпсистем на претприемнищтвп и инпвации: да се 
ппттикнува екпнпмската кпнкурентнпст на Северна 
Македпнија преку згплемен претприемашки и  инпвативен 
капацитет на МСП. 

 

 
 
 
 
ME, 
стппански 
кпмпри 
 

 
 
Стратегија за 
МСП за 2018-
2023 гпд 

Главните стратещки правци вп Стратегијата за култура 2018-2022 
се: 

  

Мапираое на распплпжливите и пптенцијалните ресурси за културни 
и креативни индустрии на наципналнп, лпкалнп и урбанп нивп сп 
анализа на ппстпешката инфраструктура, идентификуваое на 
прпблемите, ппзитивните капацитети и развпјните трендпви, какп и 
даваое наспки за иден развпј. 

 
MК 

 
Стратегија за 
култура 

Креираое на интегрирана стратегија за развпј на културните и 
креативните индустрии и вклушуваое на културните и креативните 
индустрии вп актуелните јавни пплитики на наципналнп и лпкалнп 
нивп  

MК Стратегија за 
култура 

Градеое свест за пптенцијалпт на културните и креативните 
индустрии за спцип-екпнпмски развпј. 

MК Стратегија за 
култура 

Спздаваое на ппвплни услпви за спрабптка и развпј на културните и 
креативните индустрии преку сппдветни сектпрски пплитики, 
вклушувајќи регипнални и лпкални стратегии, планпви за лпкален 
развпј и наципнални стратещки дпкументи. 

MК Стратегија за 
култура 

Искпристуваое на лпкалните ресурси и инфраструктура за 
ппдпбруваое на лпкалната екпнпмија преку ппттикнуваое на врски 
ппмеду креативнпста и екпнпмијата. 

MК Стратегија за 
култура 

Ппгплеми финансиски стимулации за културната и креативната 
индустрија. 

MК Стратегија за 
култура 

Пхрабруваое на истражувашки активнпсти, инпвации, креативнпст и 
претприемнищтвп вп креативната и културната индустрија. 

MК Стратегија за 
култура 

Главен предуслпв успещна пазарна реализација на автпрските и 
српдните права е дпбрп ппставен и функципнирашки систем на 
кплективнп управуваое, а дпкплку тпј изпстане или не функципнира 
дпбрп, тпгащ тпа е главната прешка за развпј на креативните 
индустрии.  

 
MК 

 
Стратегија за 
култура 

 
 



ЦЕЛ бр. 3: Мпдернизирана и ефикасна институципнална рамка за стекнуваое на 
права пд ИС  
 

Стратещки НАСПКИ и/или МЕРКИ НПСИТЕЛИ ДПКУМЕНТИ  

3.1. Државен завпд за индустриска сппственпст (ДЗИС) 
 

  

3.1.6. E-ппднесуваое на пријави и E-услуги   

ДЗИС пптпища дпгпвпр сп ЕУИПП за пбезбедуваое на спфтверскп 
рещение и технишка ппмпщ на ДЗИС за инсталираое и спрпведуваое 
на електрпнски прпцес на ппднесуваое на пријави за тргпвска марка и 
индустриски дизајн и за сппдветните електрпнски услуги (види 
фуснпта 92).  
 
ДЗИС ќе стпри сé щтп е пптребнп за да пбезбеди успещна 
имплементација спгласнп ракпвпдеоетп сп прпектпт на ЕУИПП и 
времетраеоетп на имплементацијата (види фуснпта 90). 

 
 
ДЗИС 

 
Стратещки 
план на ДЗИС 
за 2021-23 
гпд. 
 

ДЗИС ќе развие дппплнителни e-услуги, какп щтп е дефиниранп вп 
прпектпт наведен вп vi. и спгласнп дплгпрпшнптп стратещкп упатствп. 

ДЗИС 
КТИС 

Стратещки 
план на ДЗИС 
2021-23 
и пваа 
Стратегија 

E-ппднесуваое на патентни пријави   

Вп рамки на спрабптката вп рамки на Стратещкипт на ЕПЗ дп 2023 гпд 
и билатералните планпви за спрабптка, ќе се изгптви ппција за 
електрпнскп ппднесуваое на патенти какп мпдул пбезбеден пд ЕПЗ за 
завпдите за ИС на Земјите-Членки вп 2023 гпд.  

 
ДЗИС 

Стратещки 
план на ДЗИС 
2021-23 

3.3. Министерствп за култура   

Министерствптп за култура, или, дпкплку дпјде дп измени вп надлежнпста вп ппглед на АСП, ДЗИС 
ќе реализира активнпсти пд текпвната Стратегија за култура и акциски план на ПАСП вп следниве 
наспки: 

- Ппдигнуваое на нивптп на знаеоа пптребни за успещна 
реализација и защтита на АСП преку прганизираое на тематски 
рабптилници за спрпведуваое на Закпнпт за АСП, сп акцент на 
кплективнптп пстваруваое на автпрските права и српдни права; 
за защтита и пренпс на АСП и за нпвите технплпгии и медиуми; 
АСП и активнпсти и индустрии кпи се заснпваат врз АСП и 
ппвеќе. 

 
 
MК  

 
Стратегија за 
култура 

- Прганизираое кампаои за важнпста на АСП; за улпгата на АСП 
вп активнпсти и индустрии заснпвани врз АСП; ппттикнуваое на 
кплективнптп управуваое сп АСП; ппттикнуваое на закпнски 
нашини на кпристеое на АСП, итн 

 
MК  

 
Стратегија за 
култура 

- Развпј на функципнална веб-страница за автпрски права и 
српдни права. 

MК  Стратегија за 
култура 

- Ппдгптпвка на стратещки дпкумент за вклушуваое на АСП вп 
пбразпвнипт систем. 

MК  Стратегија за 
култура 

- Развпј на инфпрмативнп-пбразпвни материјали за веб-
страницата вп врска сп АСП 

MК  Стратегија за 
култура 

- Ппттикнуваое и негуваое на активна спрабптка сп засегнатите 
страни вп прпцеспт на пстваруваое и защтита на АСП 

MК  Стратегија за 
култура 

- Впсппставуваое кпнтакт тпшка какп ппстпјан фпрум за   



прпмпвираое на реализацијата и защтита на АСП сп цел 
сппделуваое на знаеоа и искуства и дебатираое за теми пд 
заеднишки интерес. Фпрумпт ќе функципнира какп ппсебен блпг 
вп рамки на веб-страницата за АСП 

MК Стратегија за 
култура 

- Интензивираое на кппрдинацијата вп медуминистерската 
спрабптка сп другите надлежни државни пргани и институции, 
сп ппсебен акцент на пбезбедуваое и размена на ппдатпци за 
реализација и защтита на АСП. 

 
MК 

 
Стратегија за 
култура 

- Интензивираое на медунарпдната спрабптка сп Светската 
прганизација за интелектуална сппственпст вп Женева и 
интензивираое на билатералната спрабптка вп пплетп на АСП сп 
земјите пд Југпистпшна Еврппа 

MК Стратегија за 
култура 

 
 
 

ЦЕЛ бр. 6:  Ппдпбрена медунарпдна спрабптка и учествп вп медунарпднипт 
систем на ИС  
 

Стратещки НАСПКИ и/или МЕРКИ НПСИТЕЛИ ДПКУМЕНТИ  

6.1. Еврппски патентен завпд (ЕПЗ)   

За реализација на пвие стратещки упатства, ДЗИС ќе гп ппдгптви 
прпектпт за интегрираое вп рещениетп за електрпнскп ппднесуваое 
на пријави на ЕПЗ 

 
ДЗИС 

 
Пваа 
Стратегија 

6.2. Еврппска канцеларија за интелектуална сппственпст (ЕУИПП) 
 

  

МК ќе стане шленка на ЕУИПП самп ппсле приклушуваое на земјата кпн 
ЕУ, и сп тпа ќе стане шленка на системите на ЕУ за тргпвски марки и 
дизајн на Еврппската заедница. ДЗИС сепак веќе заппшна пдредена 
спрабптка сп ЕУИПП вп таа наспка преку билатерални активнпсти.   
- ппдгптвуваое на прпект за интегрираое сп рещениетп на ЕУИПП за 
електрпнскп ппднесуваое на пријави за тргпвски марки и индустриски 
дизајни 

 
ДЗИС 

 
Стратещки 
план на ДЗИС 

 
6.3. Светска прганизација за интелектуална сппственпст 

  

Вп пвпј ппглед припритетпт е да се пбезбеди наспшенп пбразпвание и 
пбука за врабптените вп ДЗИС кпи рабптат на целпснп 
прилагпдуваое/лпкализација, имплементација и пдржуваое на IPAS 
Java. 

 
ДЗИС 

Пваа 
Стратегија, 
Стратещки 
план НА ДЗИС 

 

4.3. AКЦИСКИ ПЛАН 
 

ЦЕЛ бр. 1: Преппзнаена и зајакната кпмппнента на ИС вп клучните јавни 
пплитики на Северна Македпнија   
 

Стратещки MЕРКИ и/или AКТИВНПСТИ Нпсители Индикатпри Рпк  За 
беле
щка 

МПН, ME и ФИТР експлицитнп ќе се ппгрижат вп 
пплитиките на финансираое на истражуваое и развпј на 

 
МПН,  

 
Дпнесени 

 
2023 

 



јавните универзитети и другите устанпви за истражуваое 
и развпј, какп и вп инструментите за имплементација на 
пвие пплитики, да се даде припритет вп финансираоетп 
на: 
 - пние истражувашки пбласти и прпграми кпи се 
 пднесуваат на сектпри сп најгплем пптенцијал за 
 инпвации спгласнп S3, 
 - пние истражувашки прпекти кпи се предмет на 
 склушени дпгпвпри за спрабптка и/или 
 кпфинансираое сп делпвни субјекти, 
 - пние академски устанпви кпи имаат јаснп 
 дефинирана пплитика на интелектуална 
 сппственпст и сппствена успгласена регулатива 
 за спрпведуваое на тие пплитики 

ME,  
ФИТР 
 

пплитики за 
јавнп 
финансираое 
на ИР 
спгласнп пваа 
мерка  

Јавните наушнп-истражувашки устанпви ќе развијат и 
усвпјат пплитики за ИС кпи јаснп ќе ги утврдат сите 
пращаоа кпи се пднесуваат на спздаваоетп, защтитата и 
кпмерцијализацијата, вклушувајќи, меду другптп:  
- мпжни фпрми и пптенцијални креатпри на ИС вп 

академските институции 
- третман на ИС генериран пд заеднишките 

истражуваоа, вклушувајќи гп и третманпт на 
патенти, „малите патенти“, индустриски дизајни, 
автпрски права и дпверливи инфпрмации/тргпвски 
тајни вп прпцеспт на креираое, 

- пплитики на инпвации и на трансфер на знаеое 
кпи би гп прпщириле ппфатпт на инпвации и 
истражувашки бази и на студентскптп телп 

- спстпјбата на техниката какп критериум за 
финансираое на прпектите (пнаму каде е 
применливп) 

 
 
Јавни 
универзит
ети 
 
Јавни 
институти 
за ИР 

 
Дпнесени 
пплитики за 
јавнп 
финансираое 
на ИР 
спгласнп пваа 
мерка  на сите 
јавни 
универзитети 
и институти за 
ИР 

 
 
 
 
2022 

 

МПН ќе ппдгптви и дпнесе измени на Закпнпт за виспкп 
пбразпвание вп кпи ќе се впведе стекнуваоетп на правп 
пд ИС какп резултат на наушните истражуваоа какп 
критериум за развпј вп наушната кариера. 

 
МПН, 
 

Изменет закпн  
2023 

 

Јавните универзитети ќе ги изменат универзитетските 
правилници вп кпи ќе се впведе стекнуваоетп на правп 
пд ИС какп резултат на наушните истражуваоа какп 
критериум за развпј вп наушната кариера. 

Јавни 
универзит
ети 

Изменети 
правилници 

 
2023 

 

МПН да ја адаптира наставната прпграма (пфицијалната) 
на технишките и уметнишките ушилищтата какп и на 
факултетите за меначмент и да се вклуши ИС какп 
предмет адаптиран на пптребите на сппдветната 
дисциплина.  

 
МПН 

Усвпена 
наставна 
прпграма  

 
2023 

 

МПН ќе впведе, на сппдветен нашин, пбука за пснпвни 
вещтини и знаеоа за ИС вп наставните прпграми вп 
ушилищтата (пснпвни и средни).  

 
МПН 

Измени 
ушилищни 
прпграми 

 
2024 

 

Надлежните власти пд  НСИС ќе изгптват кпнкретни 
пплитики за ппттикнуваое на развпјпт и упптребата на 
ИС вп МСП сп нареднптп прпдплжение на наципналната 
стратегија за МСП (2024 - ….) 

ME, ДЗИС, 
стппански 
кпмпри 

Дпнесена 
пплитика за 
ИС вп МСП 

 
2024 

 



МЗШВ и другите надлежни пргани ќе спрпведат 
сеппфатна анализа, мапираое и креираое каталпг на 
автпхтпни земјпделски прпизвпди, прехранбени 
прпизвпди, семејнп прпизвпдствп, растителни спрти и 
живптински раси.  

 
МЗШВ 
ДЗИС 
 

Финализирана 
анализа, 
мапираое, и 
каталпг 

 
2022 

 

Врз таа пснпва, МЗШВ и другите надлежни тела ќе 
впсппстават пплитика на управуваое, (кплективнп) 
управуваое и защтита на разлишни (кплективни) права 
пд ИС (гепграфски пзнаки, пзнаки на пптеклп, кплективни 
тргпвски марки, сертификатни марки, итн.) за прпизвпди 
и услуги кпи впдат пптеклп пд кпнкретни регипни вп 
Северна Македпнија и/или кпи имаат ппсебни 
карактеристики. 

 
МЗШВ 
ДЗИС 
 

Усвпена 
пплитика за 
(кплективните
) права пд ИС 

 
2023 

 

МЗШВ ќе ги измени сппдветните правилници за да се 
ппгрижи системпт на пфицијални инспекциски и други 
кпнтрпли вп пваа пбласт експлицитнп да ја вклушат 
пценката на сппбразнпст и кпнтрпла на земјпделски 
прпизвпди и храна защтитени сп ГП, ПП, и ПРС. 

 
МЗШВ 

Изменети 
сппдветните 
правилници 

 
2023 

 

Развиваое на ппсебни пплитики на државнп и лпкалнп 
нивп за спздаваое на квалитетни прпизвпди и услуги 
(не-земјпделски) ппврзани сп пптеклптп, не-
материјалнптп културнп наследствп и културнп 
изразуваое, вклушувајќи сеппфатна анализа, мапираое 
какп и спздаваое на каталпг на пвие прпизвпди, 
сеппфатен план за ппдпбруваое на нивнптп кплективнп 
управуваое и маркетинг.   

 
ДЗИС, 
МЗШВ, 
MК, ME 

 
Дпнесени 
пплитики  

 
 
2023-
2024 

 

ДЗИС и Министерствптп за здравствп ќе ги анализираат 
врските ппмеду легислативата кпја ги регулира 
пращаоата пд ИС и пнаа кпја гп регулира дпменпт на 
јавнптп здравје вп MK сп цел да се утврди дали има 
преклппуваоа или прешки за спрпведуваое на пваа 
стратегија и пплитиките на јавнптп здравје. 

 
ДЗИС 
MЗ  

 
Спрпведена 
анализа 

 
 
2022 

 

МЗШВ, вп спрабптка сп ДЗИС, ќе гп следи развпјпт на 
медунарпдни правни инструменти вп пбласта на ИС кпи 
се пднесуваат на генетските ресурси и защтита на 
биплпщката разнпвиднпст и ќе иницира сппдветни 
наципнални мерки, дпкплку е пптребнп. 

 
МЗШВ 
ДЗИС 

 
     / 

 
Ппстпјан 

 

 
 

ЦЕЛ бр. 2: Забрзанп спздаваое и кпристеое на ИС вп Северна Македпнија   
 

Стратещки MЕРКИ и/или AКТИВНПСТИ Нпсители Индикатпри Рпк  Забеле
щка 

Вп наспка на згплеменп спздаваое патенти на 
универзитетите и институциите за истражуваое и развпј, 
се преппрашува: 
- фпрмираое на PATLIB центар вп УКИМ вп Скппје 

на напреднп нивп, на кратпк рпк, и истипт да се 
дпразвие дп нивп на извпнреднпст вп перипд на 
имплементацијата на Стратегијата 

ДЗИС 
МПН 
УКИМ 

Фпрмиран 
PATLIB 
вп УКИМ 
 

 
2023-
2026 

 



Вп наспка на згплеменп спздаваое патенти на 
универзитетите и институциите за истражуваое и развпј, 
се преппрашува: 
- фпрмираое на PATLIB центар вп Универзитетпт вп 

Штип на пснпвнп нивп, на кратпк рпк, и истипт да 
се дпразвие дп напреднп нивп вп перипдпт на 
имплементацијата на Стратегијата. 

 
ДЗИС 
МПН 
УШ 
 

 
Фпрмиран 
PATLIB 
на УШ 

 
2024-
2026 

 

Министерствптп за кутура и/или ДЗИС, вп спрабптка сп 
здруженијата на нпсители на автпрски права и српдни 
права, ќе гп ппттикне и надгледува експедитивнптп 
впсппставуваое на ЗКУ кпе ќе ги реализира сите права 
ппределени сп Закпнпт за автпрски и српдни права. 
- Вп текпт на пвпј прпцес ќе се земе предвид и ИКТ 

рещениетп „СПИС кпнект“, развиенп и ппнуденп 
пд страна на СПИС, шијащтп цел е да се плесни 
кплективнптп управуваое сп АСП 

MК 
ДЗИС 
Здружен
ие на 
нпсители 
на АСП, 
„MAIS“ 

Фпрмирани 
ЗКУ за сите 
АСП спгласнп 
Закпнпт за 
АСП 

 
 
 
2022-
2024 

 

Ппстапката за утврдуваое на тарифата за ЗКУ е утврдена 
сп закпн. Истата треба да се измени и надлежнпста за 
даваое на спгласнпст за тарифите на ЗКУ треба да се 
префрли пд владата на Кпмисијата за ппсредуваое вп 
пбласта на автпрски и српдни права, какп струшнп телп 

 
MК 
 

Изменет 
закпнпт за 
АСП 

 
2022 

 

Кпмисијата за ппсредуваое вп пбласта на автпрски и 
српдни права, најбргу щтп е мпжнп, да се 
кпмплетира/наименува, и да заппшне сп свпјата рабпта 

Влада  Наименувана 
кпмисија 

2022  

МК треба да размисли за мпжнпста да се спздаде телп113 
за ппддршка на дпмащна музика, играна и 
дпкументарна прпдукција, пспбенп на дефицитарните 
телевизиски фпрми и жанрпви - квалитетна музишка, 
играна, дпкументарна и едукативна прпграма, и да 
дпнесе ваква пдлука 

 
MК 

Дпнесени 
анализи и 
пдлуки 

2023-
2024 

 

Зависнп пд гпренаведенптп, ќе се фпрмира Телп114 за 
ппддрщка на дпмащната музија, играна и дпкументарна 
прпдукција 

MК Пснпван 
фпнд 

2025-
2026 

 

МЗШВ ќе се заземе за систематска прпмпција на ПРС 
преку рабптилници, сп цел ппдпбруваое на системпт на 
защтита на ПРС и придпбивките пд истипт. 

 
МЗШВ 

  
ппстпјан 

 

МК, вп спрабптка сп Државнипт завпд за статика (ДЗС),115 
ќе спрпведе Студија за екпнпмскипт придпнес на 
креативните индустрии вп Северна Македпнија на 
ппшетпкпт на спрпведуваое на Стратегијата. Студијата ќе 
гп утврди придпнеспт на избраните макрпекпнпмски 
ппказатели, вклушувајќи гп БДП и врабптенпста. 

 
MК 
ДЗС 
ДЗИС 

Спрпведена и 
пбјавена 
студија 

 
 
2022-
2023 

 

За да се пцени успехпт на спрпведуваоетп на 
стратегијата вп пваа пбласт, ваква иста студија ќе се 

ДЗИС 
ДЗС 

Спрпведена и 
пбјавена 

 
2025-

 

                                                 
113

 Министерствптп за култура предлага наместп Фпнд, да се размисли за ппсебнп телп. Министерствптп истп така ја 
предлага Владата какп нпсител на пваа мерка. Предлпгпт е интегриран ппгпре сп преппрака вклушените шинители 
да бидат и Владата и МК 
114

 Ibid 
115

 MК предлага студијата да ја спрпведе Државнипт завпд за статистика (ДЗС), вп спрабптка сп МЕ, МИПА, 
МК/ДЗИС. Министерствптп за култура инсистира да се пдлпжи имплементацијата дп 2023-2024 гпдина наместп да 
ппшне вп 2022 гпд. Пвпј предлпг не се преппрашува ппдари пришините наведени вп Стратегијата. 



ппвтпри на истекпт пд стратегијата (2026) пд страна на 
ДЗИС и ДЗС. 

студија  2026 

 
 

ЦЕЛ бр. 3: Мпдернизирана и ефикасна институципнална рамка за стекнуваое на 
права пд ИС  
 

Стратещки MЕРКИ и/или AКТИВНПСТИ Нпсители Индикатпри Рпк  Забеле
щка 

 
3.1. Државен завпд за интелектуална сппственпст (ДЗИС) 

    

 
3.1.1. MК и ДЗИС ќе ппдгптват измени на Закпнпт за 
прганизација на државната управа пп пднпс на пренпспт 
на надлежнпстите на сите задаши ппврзани сп защтитата 
на автпрските и српдните права пд Министерствптп за 
култура дп ДЗИС.   

 
MК 
ДЗИС 

 
Ппдгптвени 
измени? 

 
 
2022-
2023116 

 

MК и ДЗИС ќе ги ппдгптват сите други административни и 
технишки предуслпви за пренпс на надлежнпстите пд 
пбласта  на АСП пд МК а ДЗИС 

MК 
ДЗИС 

Ппдгптвени и 
испплнети 
услпви 

 
2023   

 

 
3.1.2. Чпвешки ресурси, систематизација, врабптуваое  

    

- ДЗИС ќе ппдгптви сеппфатен 5-гпдищен план за 
врабптуваое на шпвешки ресурси. Притпа, ќе се 
земат предвид прпекциите за иднипт брпј и 
структурата на пријавите за ПИС, ефектите пд 
прпграмите за автпматизација и специјализација 
вп пдделни екпнпмски сектпри вп спгласнпст сп 
резултатите и преппраките на S3.  

 
 
ДЗИС 

Усвпен е 
стратещки 
план за 
врабптуваое 

 
 
2022 

 

- ДЗИС ќе планира и спрпведе специјализации вп 
сектпрпт на патенти и „мали патенти“ вп 
пдбраните технплпщки пбласти, спгласнп 
припритетните сектпри вп стратегијата S3 

 
ДЗИС 

Дпнесен е 
план и 
реализирана 
е 
специјализа- 
ција 

 
2024-
2026 

 

- Дпгпвпр сп ЕПЗ за дпбиваое „извещтај пд 
испитуваоетп вп писмена фпрма“ ппд ппвплни 
услпви и вп кратпк временски перипд, кпј би се 
пднесувал на сппдветен брпј на патентни пријави 
пд пдбрани сектпри 

 
ДЗИС 

 
Пптпищан 
дпгпвпр 

 
2023 

 

3.1.3. Прпфесипнален развпј     

- ДЗИС ќе изгптви кпмплетен 5-гпдищен план за 
струшнп пбразпвание, развпј и лишен напредпк на 
свпјпт кадар. Пвпј план ќе ја уреди спдржината, 
нивптп и извприте на специјалистишката пбука. 

 
ДЗИС 

 
Усвпен план 

 
2023 

 

Псвен сппдветни дпдиплпмски и ппст-диплпмски студии 
вп земјата и/или вп странствп, специјалистишката пбука 

 
 

 
Испплнети се 
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 Министерствптп за култура предлага терминпт да биде пдлпжен дп 2023 гпд. Пвпј предлпг не се преппрашува. 
Пренесуваоетп на надлежнпстите мпже да се направи истп така и преку измени на ЗАПСП и ЗИС. Пва е шеста пракса 
вп закпнската рамка вп MK. 



ќе се базира врз: 
- Прпграми за ушеое на далешина развиени пд 

СПИС, - ппщти курсеви, напредни курсеви и 
прпграми спздадени за мнпгу виспкп нивп на 
специјализација. 

- Прпграми за ушеое на далешина развиени пд 
ЕУИПП ппсебнп за тргпвски марки и индустриски 
дизајни, нп и за кпмерцијализација и кпристеое на 
ИС какп преднпст за екпнпмски раст и развпј. Тие 
се дпстапни и какп пснпвни прпграми,и какп 
вебинари на среднп и напреднп нивп.  

- Платфпрма на EПЗ за пнлајн ушеое, ппсебнп за 
патенти и изуми. На распплагаое се разлишни 
прпграми и материјали за универзитети, за 
бизниси, адвпкати какп и застапници за патентни 
права. Ппкпнкретнп, центарпт за ушеое на EПЗ ја 
нуди целпкупната пнлајн платфпрма за ушеое и 
едукација 

 
 
 
 
 
 
ДЗИС 

сите 
фпрмални и 
технишки 
услпви за 
системскп 
кпристеое на 
ушеое на 
далешина 

 
 
 
 
 
 
2023 

 
Реализиран планпт на ДЗИС за развпј на струшнптп 
пбразпвание, вклушувајќи ги платфпмите ппспшени 
ппгпре  

 
ДЗИС 

Перспналпт 
на ДЗИС ги 
кпристи 
ппределенит
е платфпрми 
и прпграми 

 
2023-
2026 

 

 
3.1.4. Надвпрещна кпмуникација и публикации  

    

Изгптвуваое на публикации на дпмащните јазици, кпи се 
дпстапни вп библиптеката на СПИС, и се ппдгптвени да 
се преведат без дппплнителни трпщпци. Вп пвие 
публикации треба да се пбјаснат правата на 
интелектуална сппственпст вп рамки на ппследнипт 
наушнп- технплпщки развпј, пспбенп вп пднпс на 
искпристуваоетп на автпрските дела и предмети 
защтитени сп српдните права на дигитални платфпрми и 
генералнп, вп дигитална средина.  
 
Сп ппмпщта на СПИС, ДЗИС/MК ќе пвпзмпжат пристап на 
заинтересираните страни дп сеппфатна низа на 
публикации вп пплетп на тргпвските и српдните права, 
главнп наменети за ЗКУ, на дпмащните јазици.117  

 
 
MК 
ДЗИС 
ЗКУ 

 
Преведени и 
пбјавени 
публикации 
на 
дпмащните 
јазици 

 
 
 
 
2022118-
2026 

 

The Good Practice Toolkit for CMOs (Прирашник на дпбри 
пракси за ЗКУ сп практишни мерки), 2018 гпд:   
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4358 
 
Toolkits for Musical Works and Audio-Visual Works and for 

 
 
MК 

 
 
Види ппгпре 

 
2024-
2025 
2022119 
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MК и ДЗИС ќе се ппврзат сп надлежните власти пд Албанија за да гп прпверат интереспт и мпжнпстите за 
спрабптка за превпд и пбјавуваое на пвие публикации на aлбански јазик.  
118

 Министерствптп за култура предлага најранипт рпк да биде 2023 гпд. Пдлпжуваоетп не се преппрашува затпа 
щтп пва е мерка вп кпнтинуитет кпја заппшнува да се применува на ппшетпкпт а заврщува на крајпт на стратещкипт 
перипд. 
119

 Ibid 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4358


Neighbouring Rights (Прирашник сп мерки за музишки и 
аудип-визуелни твпрби и за српдни права) 2016 гпд:  
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4037&
plang=EN 

Copyright Collective Management of Music (Кплективнп 
управуваое на автпрски права вп музиката), автпр д-р. 
Uchtenhagen), 2005 гпд:  
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=362&p
lang=EN. 
The Educational Material on Collective Management 
(Пбразпвен материјал за кплективнп управуваое)   
(Mпдули 1-6, 2014):  
 
a) ппщти аспекти 
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3401&
plang=EN 
 
б) музика 
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3402&
plang=EN 

 
 
 
 
 
MК 
ЗАМП 

 
Види ппгпре 
 
 
 
 
 
 
 
Види ппгпре 
 
 
Види ппгпре 

 
2024 
 
 
 
 
 
 
 
2023 
 
 
2024 

 

в) аудип-визуелни твпрби 
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3403&
plang=EN 
 
г) пешат и издаващтвп 
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3404&
plang=EN 
 
д) визуелни уметнпсти и фптпграфија 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/СПИС_pub_emat
_2014_5.pdf 
 
д) драмски дела 
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3406&
plang=EN 
 
Кплективнп управуваое вп фптпграфијата (заеднишка 
публикација сп IFRRO, 2005)  
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=137&p
lang=EN 

 
 
 
 
 
 
ДЗИС 
ЗКУ 

 
 
 
 
 
 
 
Види ппгпре 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2024-
2026 

 

Изгптвуваое на публикации на дпмащните јазици, кпи се 
дпстапни вп библиптеката на СПИС, и се ппдгптвени за 
преведуваое без дппплнителни трпщпци.  
 
Сп ппмпщта на СПИС, и вп спрабптка сп МE и стппанските 
кпмпри, ДЗИС ќе се ппгрижи да бидат дпстапни дп сите 
засегнати страни на дпмащните јазици, вп фпрма на 
сетпви на публикации вп пбласта на ИС, првенственп 
наменета за МСП и стартап кпмпании.120    

 
ДЗИС 
ME 
Стппански 
кпмпри 

Преведени и 
пбјавени 
публикации 
на 
дпмащните 
јазици 

 
2022121-
2026 
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ДЗИС ќе се ппврзе сп надлежните власти пд завпдпт за ИС пд Албанија за да гп прпверат интереспт и мпжнпстите 
за спрабптка за превпд и пбјавуваое на пвие публикации на Албански јазик. 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4037&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4037&plang=EN
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https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_emat_2014_5.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_emat_2014_5.pdf
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3406&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3406&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=137&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=137&plang=EN


„Enterprising Ideas - A Guide to Intellectual Property for 
Start-ups“ (Инпвативни идеиа - впдиш низ интелектуална 
сппственпт за старт-ап кпмпании)   
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4545&
plang=EN 
 
Secrets of Intellectual Property: A Guide for Small and 
Medium-sized Exporters (Тајните на интелектуалната 
сппственпт: впдиш за мали и средни извпзници на ИС)  -  
дпстапна е на македпнски, нп не и на албански јазик 
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=294&p
lang=EN 
 

 
 
ДЗИС 
ME 

 
 
Види ппгпре 

 
 
2022122 

 

Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for 
SMEs (Изгледа дпбрп: Впвед вп индустриски дизајни за 
МСП) - дпстапна е на македпнски, нп не и на албански 
јазик 
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4388&
plang=EN 
 
Inventing the Future: An Introduction to Patents for SMEs 
(Прпнапдаое на иднината: впвед вп патенти за МСП) 
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4350&
plang=EN 
 
Making a Mark: An Introduction to Trademarks for SMEs 
(Правеое марка: впвед вп тргпвски марки за МСП)  
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4208&
plang=EN 

 
 
 
 
ДЗИС 

 
 
 
 
Види ппгпре 

 
 
 
 
2023 

 

Exchanging Value - Negotiating Technology Licensing 
Agreements: A Training Manual (Размена на вреднпст - 
Прегпвараое дпгпвпри за лиценцираое технплпгија) - 
дпстапна е на македпнски, нп не и на албански јазик 
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=291&p
lang=EN 
 

 
ДЗИС 
CC 

 
Види ппгпре 

 
2024 

 

Creative Expression: An Introduction to CRRs for SMEs 
(Креативнп изразуваое: впвед вп АСП за МСП)  
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=152&p
lang=EN 
 
Marketing Crafts and Visual Arts: The Role of Intellectual 
Property (Дејнпстите на маркетингпт и визуелните 
уметнпсти: улпгата на интелектуалната сппственпст)    
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=281&p
lang=EN 
 
How to Make a Living in the Creative Industries (Какп да се 
зарабптува вп креативните инустрии) 

 
 
ДЗИС 
MC 

 
 
 
Види ппгпре 

 
 
 
2025-
2026 
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 Ibid 
122

 Ibid 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4545&plang=EN
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https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=281&plang=EN


https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4166&
plang=EN 

 
3.1.5. E-мрежа за размена на ппдатпци вп пбласта на ИС  

    

Електрпнска платфпрма за размена на ппдатпци и 
имплементација на Метпдплпгијата за прибираое 
статистишки ппдатпци пд институциите надлежни за 
спрпведуваое на правата пд ИС  

ДЗИС 
Членпви 
на КТИС  

Впсппставена
e-платфпрма 

 
2022123-
2023 

 

 
3.1.6. E-ппднесуваое на пријави и E-услуги  

    

ДЗИС пптпища дпгпвпр сп ЕУИПП вп врска сп 
пбезбедуваое на спфтверскп рещение и технишка ппмпщ 
на ДЗИС за инсталираое и спрпведуваое на прпцеспт на 
ппднесуваое на пријави за тргпвски марки и 
индустриски дизајн пп електрпнски пат какп и за 
ппврзаните услуги (види фуснпта 92).  
 
ДЗИС ќе направи сé щтп е пптребнп за да пбезбеди 
успещна имплементација спгласнп ракпвпдеоетп сп 
прпектпт на ЕУИПП и времетраеоетп на 
имплементацијата.124 

 
 
 
ДЗИС 

 
Впсппставенп 
електрпнскп 
ппднесуваое 
на 
публикации 
за тргпвски 
права и 
дизајни и 
српдни 
услуги 

 
 
 
2022125-
2023 

 

ДЗИС ќе развие дппплнителен е-сервис спгласнп 
наведенптп ппд Б)a)vi. спгласнп дплгпрпшните стратещки 
упатства. 

ДЗИС 
 

Впсппставени 
електрпнски 
услуги 

2023-
2024 

 

E-ппднесуваое на патентни пријави.     

Вп рамките на спрабптката кпја ппшива врз стратещкипт 
план на ЕПЗ дп 2023 гпдина и планпвите за билатерална 
спрабптка, електрпнскптп ппднесуваое на пријави за 
патенти ќе се развие какп мпдул пбезбеден пд ЕПЗ за 
завпдите за ИС на Земјите-Членки вп текпт на 2023.  

 
ДЗИС 

Впсппставенп 
електрпнскп 
ппднесуваое 
пријави за 
патенти 

 
2024-
2025 

 

 
3.1.7. Кпмуникациски пращаоа  

    

ДЗИС ќе ја прегледа и ревидира свпјата прпграма за 
заппзнаваое сп услугите пд 2010 гпдина и ќе гп 
дефинира збирпт на кпмуникациски алатки за 
инфпрмираое на јавнпста (вебсајт, пешатени медиуми, 
кпнференции за пешат, летпци за инфпрмираое) и/или 
механизми за кпмуникација и кпнсултираое на 
кприсниците и на јавнпста (телефпн, е-маил, веб сајтпви, 
блпгпви, спцијални мрежи, итн). 
 

 
 
ДЗИС 

 
 
Пбнпвена 
прпграма 

 
 
2023 

 

ДЗИС ќе наименува двајца врабптени кпи имаат 
сппдветнп зваое, вещтини и искуства за кпмуникација сп 
јавнпста, и ќе пбезбеди сппдветна пбука за тие лица. 

ДЗИС Наименуван 
и пбушен 
кадар 

 
2022126-
2024 
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 Ibid 
124

 Пваа активнпст е планирана за 2021 вп стратещкипт план на ДЗИС, нп, сп пглед на гпресппменатите стандардни 
рпкпви на  ЕУИПП за пвпј прпект, ппреалнп е да се планира севкупна имплементација вп 2022-2023 гпдина. 
125

 МК предлпжи рпкпт да се пдлпжи дп 2022-2024. Не е прифатливп бидејќи сите шинители инсистираат на итна 
дигитализација. 
126

 МК предлпжи пдлпжуваое на рпкпт за 2023-2024. Тпа не е прифатливп защтп сите шинители инсистираат на итна 
дигитализација. 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4166&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4166&plang=EN


3.1.8. Физишки/материјални ресурси 
Стратещки патпказ на ДЗИС е да пбезбеди пптимална  
пснпва/ физишки ресурси за иднптп ефикаснп рабптеое 
на устанпвата спгласнп прпщиренипт ппфат на 
надлежнпсти и за менуваое на негпвата мисија кпн 
сервисна прганизација. 
 
ИКТ ппремата вп ДЗИС е ппд пптималните пптреби и не 
сппдветствува сп планпвите за мпдернизација вп пплетп 
на електрпнскптп ппднесуваое на пријави, e-услугите, e-
вмрежуваое сп наципналнипт систем на ИС, какп и 
административната ппддрщка за ефикаснп прпцесираое 
на пријавите и другите пптребни функципналнпсти. 
 

 
 
 
 

   

- ДЗИС планира да се пресели вп нпви канцеларии 
вп сппствен пбјект. Сп пва би се пбезбедиле 
пптимални услпви за иднптп рабптеое на 
устанпвата, вклушувајќи и услпви за спрпведуваое 
на стратегијата. 

 
ДЗИС 

 
Преселени 
канцеларии 

 
2022 

 

- ДЗИС (сп ппмпщ на пвпј прпект) ќе ги дефинира 
пптребите за ИТ и кпмуникациска ппрема и ќе ги 
спрпведе пптребните набавки какп дел пд свпите 
припритети. 

 
ДЗИС 

Набавена и 
инсталирана 
прпграма 

 
2022-
2023 

 

 
3.2. Министерствп за земјпделствп, щумарствп и 
впдпстппанствп  

    

 
3.2.1. Пдделение за стандарди и квалитет на земјпделски 
прпизвпди  

    

Се преппрашува да се ппдгптви сеппфатен 5-гпдищен 
план за врабптуваое и прпфесипнален развпј на шпвешки 
ресурси вп пва пдделение. Притпа, треба да се земат 
предвид прпекциите за иднипт брпј и структурата на 
пријавите за ГП и ПП.  

 
МЗШВ 
КТИС 

ппдгптвен и 
реализиран 
5-гпдищен 
план 

2022 
 
 
2022-
2026 

 

 
3.2.2. Управа за семе и саден материјал  

    

Највиспк припритет е мпдернизација на ппремата, 
хпризпнталнптп вмрежуваое и размена на ппдатпци сп 
Царинската управа и другите пргани за спрпведуваое на 
закпнпт, кпнтрпла пп царинеое на семенскипт материјал 
щтп е пущтен на пазарпт и складираое и пдржуваое на 
семенски и саден материјал вп ген-банка, какп и 
спрпведуваое на кпнтрпла над рабптата на пвластените 
правни лица и пвластените лабпратприи. 

 
 
МЗШВ 

Впсппставен 
севкупен 
систем на 
пфицијални 
кпнтрпли 

 
 
2023-
2024 

 

 
 

ЦЕЛ бр. 4: Зајакнатп признаваое и ефикаснп и кппрдиниранп спрпведуваое на 
ПИС   
 

Стратещки MЕРКИ и/или AКТИВНПСТИ Нпсители Индикатпри Рпк  Забеле
щка 



4.1.  Јакнеое на јавната свест за ИС  
 
Властите на наципналнп и лпкалнп нивп ќе дадат 
придпнес преку јакнеое на свеснпста за ИС на 
директен и индиректен нашин. 
- Директнипт придпнес ќе се реализира преку: 

редпвнп известуваое на јавнпста за сите 
активнпсти пд страна на прганите на управата, 
вклушувајќи ги и успещните активнпсти за 
спрпведуваое на закпнпт; ппсебни инфпрмации 
за најзнашајните предмети сп сппдветнп 
медиумскп ппкриваое; стрпги пплитики за 
јавната администрација за примена и 
ппшитуваое на сите видпви на права пд ИС при 
набавка на стпки и услуги, какп и за нивна 
редпвна упптреба; прпмпвираое на 
ппшитуваоетп на правата пд ИС вп јавните 
пбразпвни институции.  

- Индиректнипт придпнес ќе се реализира преку: 
иницираое, прганизираое и/или сппнзприраое 
на настани ппврзани сп ппдигнуваое на свеста за 
ИС; ушествп на владини претставници на вакви 
или слишни настани прганизирани пд други 
заинтересирани страни и субјекти; вклушуваое на 
ПИС вп прпграмите за редпвна пбука и едукација 
на државни службеници и врабптени вп 
релевантните пргани на управата. 
 

 
 
Влада  
 
КТИС 
 
Регипналнп 
и 
ппщтинскп 
телп 

  
 
 
 
 
 
 
 
Ппстпјан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ппстпјан  

 

КТИС ќе развива пплитики за ппдигнуваое на свеста, 
ущте пд најмлада впзраст сп кпристеое на разлишни 
метпди, пр. преку натпревари за децата кпи ќе гп 
наспшуваат вниманиетп на младите за нивнипт 
инпвативен пптенцијал 

 
КТИС 
 

Дпнесена 
пплитика 

2022  

Пперативните иницијативи вп пвпј ппглед ќе бидат 
прганизирани и имплементирани пд Пперативната 
група за прпмпција на ПИС и спрабптката сп нпсителите 
на правата (види ппдплу). 

 
КТИС 

Спрпведена 
пплитика 

 
2023-
2026 

 

4.2.  Ппефикаснп спрпведуваое на закпните пд пбласта 
на ПИС  

    

Министерствп за внатрещни рабпти – Пплиција 
 
Сп пглед на брпјпт и структурата на врабптени вп пднпс 
на ппстпешката систематизација и ппстпешката 
спдржина и пбем на рабпта, какп и сп пглед на 
специфишнпста и серипзнпста на кривишните дела вп 
кпмпјутерскипт криминал, згплемуваоетп на е-
тргпвијата и прпблемите пкплу IPTV спдржината, 
пптребнп е да се направи План за врабптуваое и пбука 
на специјализиран кадар, какп и план за набавка на 
специфишна ппрема за гпнеое и пткриваое на пвие 
кривишни дела. 

 
 
 
 
 
MВР / 
пплиција 

 
 
 
Ппдгптвен и 
усвпен план 
 
Реализиран 
план 

 
 
 
2022-
2023 
 
 
2024-
2026 

 



 

Царинска управа (ЦУ) 
 
- ќе ппераципнализира мпдул за ПИС и ќе се 

ппврзе сп други тела и пргани, ппсебнп сп ДЗИС 
 

- Сп пглед на специфишнпста и кпмплекснпста на 
ппвредите на правата пд интелектуална 
сппственпст, ЦУ ќе планира истп така 
врабптуваое и пбука на специјализиран кадар  

 
- ЦУ ќе ги истражи најдпбрите практики на други 

земји, вп врска сп нашинпт на кпј се ппстапува сп 
запленетата стпка, за кпја е изрешена судска 
пресуда и кпја треба да се унищти.  

 
 
ЦУ 
КТИС 
 
 
ЦУ 
 
 
ЦУ 
 

 
 
Мпдулпт 
ставен вп 
функција 
 
Врабптен и 
пбушен 
перспнал 
 
Впсппставени 
најдпбри 
пракси 

 
 
 
2023 
 
 
2024-
2025 
 
 
2024 

 

Државен пазарен инспектпрат (ДПИ),  
- имајќи ја предвид специфишнпста и тежината на 

ппвредите на правата пд интелектуалната 
сппственпст, а пспбенп згплеменипт пбем на е-
тргпвијата, ДПИ ќе планира врабптуваое и пбука 
на специјализиран перспнал, какп и план за 
набавка на специфишна ппрема за следеое и 
пткриваое на пвие ппвреди.  
 

- Неппхпднп е бргу да се креира спфтвер какп и да 
се впсппстави хпризпнталнп ппврзуваое сп ДЗИС 
и другите пргани за спрпведуваое на правата пд 
интелектуална сппственпст 

 

 
ДПИ 
КТИС 

Врабптен и 
пбушен 
перспнал  
 
Набавена 
ппрема 
 
 
 
 
Впсппставен 
спфтвер 

 
2024-
2026 
 
 
2023 
 
 
 
 
2023 

 

МЗШВ 
 
Прпверката на сппбразнпста сп елабпратпт или 
спецификациите за ГП и ПП ќе ја врщат назнашени 
пвластени тела за верификација врз пснпва на план за 
кпнтрпла пдпбрен пд министерпт.  

 
 
МЗШВ 

 
Пвластени 
тела 
акредитиран
и 

 
 
2022 

 

Северна Македпнија ќе ја вклуши базата на ппдатпци 
пд МЗШВ и ДЗИС пп пднпс на регистрираните и/или 
применетите ГП и ПП вп базата на ппдатпци eAmbrosia 
– Регистарпт на ЕУ за ГП  и вп GiView – Регистарпт на 
ЕУИПП за гепграфски пзнаки и пзнаки на пптеклп. 

 
ДЗИС 
МЗШВ 

   

 
4.2.1. Правпсудствп 

    

Се преппрашува да се кпнцентрираат предметите пд 
пбласта на ИС вп еден пснпвен суд пд прв степен и вп 
еден апелаципнен суд  за градански и кривишни 
предмети (или на специјализирани пдделенија/спвети 
пд надлежните судпви).127 
- МП ќе ги ппдгптви измените на Закпнпт за 

судпви и Судскипт правилник.  

 
 
 
МП 

Ппдгптвени 
измени на 
закпнпт и на 
правилницит
е 

 
 
2023 

 

                                                 
127

 Вп прпцеспт на пценка на нацрт дпкументпт, Министерствптп за правда се прпизнесе негативнп пп пваа 
преппрака 



Измените пд пбласта на надлежнпст на Јавнптп 
пбвинителствп треба да ги следат спрпведените 
измени пд пбласта на судската надлежнпст. МП ќе ги 
ппдгптви измените и дппплнуваоа на Закпнпт за јавнп 
пбвинителствп (види забелещка вп фуснпта 110) 

 
МП 

Ппдгптвени 
измени на 
закпнпт 

 
2023 

 

МП ќе ппдгптви измени на Закпнпт за вещташеое сп 
цел правилнп да се сппменува називпт интелектуална 
сппственпст. Истп така, треба да се изменат пптребните 
квалификации на вещтаците пд пбласта на 
интелектуалната сппственпст. 

 
МП 

Ппдгптвени 
измени на 
закпнпт 

 
2024 

 

Се преппрашува да се спрпведуваат семинари за пбука 
на судиите сп фпкус на практишните аспекти кпи се 
специфишни за ИС, на пример, пценка на слишнпстите 
ппмеду тргпвските марки и утврдуваое на щтетата. 

 
AСЈП 

Редпвнп 
пдржуваое 
на семинари 

 
2022-
2026 

 

Се преппрашува да се спрпведуваат семинари за пбука 
сп заеднишкп ушествп на: пплициски службеници, јавни 
пбвинители, пазарни инспектпри, нпсители на права, 
адвпкати и судии, сп заеднишки фпкус на практишните 
аспекти кпи се специфишни за ИС. 

 
 
AСЈП 

Редпвнп 
пдржуваое 
на семинари 
за пбука 

 
 
2022-
2026 

 

 
4.2.2. Кппрдинативнп телп за Интелектуална 
сппственпст (КТИС) 
 
Пдлуката на Владата на Северна Македпнија за КТИС ќе 
се надппплни за да ги вклуши следниве преппраки:  
 
- КТИС ќе прпдплжи да кппрдинира кпнкретни 

заеднишки активнпсти наспшени кпн ущте 
ппгплемп признаваое на ПИС, какп и за 
реализација на закпнските пдредби, и ќе ја 
преземе кппрдинацијата при спрпведуваоетп на 
пваа Стратегија, какп и ппдгптпвката на идните 
стратещки дпкументи, пбезбедувајќи сп тпа 
кпнтинуитет на стратещкп планираое вп рамки 
на наципналнипт систем на ИС. 

 
- КТИС ќе преземе активнпсти за да се зајакне 

јавната свест за важнпста на защтитата на ПИС,  
 
- Пва телп ќе гп следи спрпведуваоетп на 

дпмащните прпписи и предлагаое на мерки за 
кпнтинуиранп ппдпбруваое и медусебнп 
успгласуваое, 

 
- Телптп ќе ги следи на практиките на разлишните 

медунарпдни тела за спрпведуваое на 
пдредбите кпи се пднесуваат на ПИС, ппсебнп EК 
- ЕУИПП, СПИС – ACE, ICC – BASCAP и спрабптува 
сп нив. 

 
- Ќе се фпрмираат две пперативни групи вп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Влада 

 
 
 
 
 
 
 
 
Изменета 
пдлуката за  
КТИС 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 

 



рамките на КТИС 
 
- Пперативна група 1 за закпнскп спрпведуваое на 

ПИС е пперативнптп нивп на кппрдинација на 
задашите и активнпстите сп цел да се спрешат и 
сузбиваат прекрщуваоа на правата пд 
интелектуална сппственпст, кпја спрабптува на 
сппдветнп регипналнп и медусектпрскп нивп, 
инвплвирајќи претставници пд Министерствптп 
за внатрещни рабпти, Пазарнипт инспектпрат, 
Царинската управа, ЈП и ДЗИС. 

 
- Пперативна група 2 за прпмпвираое на ПИС и 

спрабптка сп нпсителите на правата. Вп неа се 
вклушени претставници на телата задплжени за 
спрпведуваое на ПИС, претставници на 
здруженија на нпсители на ПИС, прганизации за 
управуваое сп АСП, претставници на 
прганизации на пптрпщуваши.  
 

Пращаое кпе се ппвтпрува вп врска сп рабптата на 
КТИС е развиваое на систем за e-вмрежуваое за 
размена на ппдатпци за ИС ппмеду надлежните пргани, 
вклушувајќи мпдул за спбираое на статистишки 
ппдатпци пд разлишни устанпви базиран на 
Метпдплпгијата за прибираое на статистишки 
ппдатпци.  
 

 
КТИС 

Системпт за 
електрпнскп 
вмрежуваое 
впсппставен 
и 
функципнале
н 

 
2022-
2023 

 

КТИС треба да има свпј ппртал на кпј ќе се пбјавуваат 
инфпрмации ппврзани сп нејзините активнпсти. Пвпј 
ппртал треба да пвпзмпжи електрпнскп анпнимнп 
пријавуваое на ппвреди на ПИС пд страна на физишки и 
правни лица, кпи КТИС ќе ги разгледува и ќе ппстапува 
пп нив. 

 
КТИС 

 
Ппрталпт на 
КТИС вп 
функција 

 
2023 

 

Мпра да се ппдпбри пперативнптп рабптеое на КТИС, 
какп и самипт тек на рабптнипт прпцес ппврзан сп 
ппдгптпвката, пдржуваоетп и следеоетп на сесиите. 
Прпектпт ќе ппнуди рещенија за ппддрщка/мпдули 

 
КТИС 

Функципнале
н мпдул на 
текпт на 
рабптнипт 
прпцес 

 
2022 

 

 
 

ЦЕЛ бр. 5: Мпдернизација на наципналните закпни за ИС и нивна успгласенпст сп 
закпнпдавствптп на ЕУ и медунарпднипт правен ппредпк на ИС   
 

Стратещки MЕРКИ и/или AКТИВНПСТИ Нпсители Индикатпри Рпк  Забеле
щка 

Ратификација на Женевскипт акт пд Лисабпнскипт 
дпгпвпр пп пднпс на ГП и ПП (Женевскипт акт) 

ДЗИС Ратификуван 
Женевскипт 
акт 

2022  

Ратификација на дпгпвпрпт пд Пекинг за аудип-
визуелните твпрби 

МК/ДЗИС Ратификуван 
дпгпвпрпт пд 

2023  



(Дпгпвпр пд Пекинг) Пекинг 

Ратификација на Дпгпвпрпт Маракещ за плеснуваое на 
пристаппт дп пбјавени дела на слепи лица или лица сп 
пщтетен вид или лица кпи имаат пптещкптии при 
шитаое на стандарден пешат (Дпгпвпрпт пд Маракеш) 

 
МК 

Ратификуван 
дпгпвпрпт пд 
Маракещ 

 
2022 

 

Дпнесуваое на нпв Закпн за патенти и „мали патенти“ ДЗИС Дпнесен закпн 2023  

Дпнесуваое на нпв Закпн за тргпвски марки ДЗИС Дпнесен закпн 2023  

Дпнесуваое на нпв Закпн за индустриски дизајни  ДЗИС Дпнесен закпн 2023  

Дпнесуваое на нпв Закпн за гепграфски пзнаки и 
пзнаки на пптеклп 

ДЗИС Дпнесен закпн 2023  

Дпнесуваое на измени на Закпнпт за защтита на 
тпппграфијата на интегрални кпла 

ДЗИС Изменет закпн 2023  

Дпнесуваое на нпв Закпн за застапуваое вп пбласта на 
ИС 

ДЗИС Дпнесен закпн 2023  

Дпнесуваое на нпв Закпн за автпрски и српдни права ДЗИС Дпнесен закпн 2024-
2025 

 

Дпнесуваое на нпв Закпн за защтита на непткриени 
инфпрмации пд пазарна вреднпст - (Tргпвски тајни) 

ДЗИС Дпнесен закпн 2022  

Дпнесуваое на измени на Закпнпт за прганизација на 
државната управа (за пренпс на надлежнпстите пд АСП 
пд МК на ДЗИС) 

MИПА Изменет закпн 2024  

Дпнесуваое на измени на Закпнпт за судпви 
(кпнцентрираое на предмети пд ИС на еден надлежен 
суд пд прв степен и еден суд за жалби за градански, 
кривишни и прекрщпшни ппстапки, сппдветнп) 

 
MП 

 
Изменет закпн 

 
2024 

 

Дпнесуваое на измени на Закпнпт за јавнп 
пбвинителствп, спгласнп изнесенптп ппгпре. 

MП Изменет закпн 2024  

Дпнесуваое на измени на Закпнпт за вещташеое MП Изменет закпн 2024  

Дпнесуваое на измени на Закпнпт за виспкп 
пбразпвание 

МПН Изменет закпн 2023  

Измени на Закпнпт за аудип и и аудипвизуелни 
медиумски услуги 

MИПА Изменет закпн 2022-
2023 

 

Дпнесуваое на правилници за патенти и „мали 
патенти“ 

ДЗИС Дпнесени 
правилници 

2023  

Дпнесуваое на правилници за тргпвски марки ДЗИС Дпнесени 
правилници 

2023  

Дпнесуваое на правилници за индустриски дизајни  ДЗИС Дпнесени 
правилници 

2023  

Дпнесуваое на правилници за гепграфски пзнаки и 
пзнаки на пптеклп 

ДЗИС Дпнесени 
правилници 

2023  

Дпнесуваое на правилници Закпнпт за защтита на 
тпппграфијата на интегрални кпла 

ДЗИС Дпнесени 
правилници 

2023  

Дпнесуваое на правилници за струшен испит за 
застапуваое вп пбласта на ИС 

ДЗИС Дпнесени 
правилници 

2023  

 
 

ЦЕЛ бр. 6: Ппдпбрена медунарпдна спрабптка и учествп вп медунарпднипт 
систем на ИС  
 

Стратещки MЕРКИ и/или AКТИВНПСТИ Нпсители Индикатпри Рпк  Забеле



щка 

 
6.1. Еврппски патентен завпд (ЕПЗ) 

    

Најважните пбласти за спрабптка, сппред важешкипт 
стратещки план на ЕПЗ сe:  
-       Прпекти за јакнеое ппдпбренп знаеое и квалитет. 
-       ИКТ инфраструктура (заснпвана врз прпграма за 
ппеднпставуваое на ппстапките и прпцесите), 
-       Прпекти за ппдпбрена успгласенпст на практиките 
на патентните завпди. 
 

 
 
ДЗИС 

 
Спгласнп Стратещкипт 
план на ДЗИС за 2019-
2023 гпдина 

 

Вп пднпс на прпфесипналната пбука, фпкус на нпвата 
рамка за спрабптка вп Академијата на ЕПЗ шијащтп цел 
е развиваое на нпва прпграма за јакнеое на 
капацитетите за врабптените вп наципналните завпди 
за ИС, кпја вклушува прпграма за пбука на испитуваши 
за дппплнителни услуги, какп щтп се пбласта на 
ппсредуваое за ПИС, технплпщки надзпр и специјални 
пребаруваоа (фпкус на патентите какп делпвна 
актива), трансфер на технплпгии, пребаруваое на 
ппзадини, слпбпда да се врщат пребаруваоа и 
кпмерцијализација. 
 

 
 
ДЗИС 

 
Спгласнп 
планпт за 
прпфесипналн
а пбука 

 
 
 
2023-
2026 

 

Сп цел да се ппттикне ппдгптпвката на Еврппскипт 
квалификациски испит (EQE) за следната генерација на 
адвпкати за еврппски патенти вп земјава. ДЗИС и 
„AIPR“ ќе се ппврзат сп ЕПЗ и Академијата на ЕПЗ за да 
се ппдгптви развиена прпграма за пбука какп 
ппддрщка на ппдгптпвката за кандидати за EQE, кпја, 
меду другптп, ќе вклушува сеппфатна пбука за  развпј на 
правните прпцедури и парнишната ппстапка. 

 
ДЗИС 
„AIPR“ 

 
Развиена 
прпграма за 
пбука 
 

 
 
2023 

 

За реализација на пвие стратещки правци, ДЗИС: 
- ќе изгптви и пптпище план за билатерална спрабптка 
сп ЕПЗ,  
- ќе ппдгптви прпект за интегрираое вп рещениетп на 
ЕПЗ за електрпнскп ппднесуваое на пријави, и  
- ќе планира пбразпвание и кпнтинуирана пбука на 3-5 
млади прпфесипнални кадри вп пплетп на ИС (сп 
релевантнп универзитетскп пбразпвание) вп рамки на 
заеднишкипт прпект за пбука „Пан-еврппски пешат“ 
(Pan-European seal) ппмеду ЕПЗ и ЕУИПП. 
 

 
 
 
ДЗИС 

Реализирани 
план(пви) за 
спрабптка 
 
Реализиран 
прпект 
 
Реализиран 
план 

кпнтину
иран 
 
2023-24 
 
2024-26 

 

6.2. Канцеларија за интелектуална сппственпст на 
Еврппската унија (ЕУИПП) 

    

ЕУИПП е специјализирана агенција на ЕУ за тргпвски 
марки и индустриски дизајни. ЕУИПП ги регистрира 
наведените права пд ИС спгласнп прпцедурите 
предвидени вп релевантнптп закпнпдавствп на ЕУ кпе 
е пбврзувашкп за Земјите-Членки на ЕУ. Дури пп 
пристапуваоетп вп ЕУ, МК мпже да стане шленка на 
ЕУИПП и сп тпа станува шленка на системите на ЕУ за 

 
 
 
 
ДЗИС 

 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
/ 

 



тргпвски марки и дизајн на Еврппската заедница.  
 
ДЗИС веќе заппшна пдредена спрабптка сп ЕУИПП пп 
пат на билатерални активнпсти, вп пваа наспка (види 
ппгпре) 

6.3. Светска прганизација за интелектуална сппственпст 
СПИС 

    

 
Активен ангажман вп рабптата на управувашките тела 
на СПИС сп цел земјата да се приклуши кпн 
медунарпдните сппгпдби (Маракещката сппгпдба, 
Дпгпвпрпт пд Пекинг, Женевскипт акт пд Лисабпнскипт 
дпгпвпр). 
 

Активен ангажман вп рабптата на спветпдавнипт 

кпмитет на СПИС за спрпведуваое.  

 

Пп пренпспт на надлежнпсти за АСП, ДЗИС активнп ќе 

се ангажира вп рабптата на управувашките тела на 

СПИС за спрпведуваое на сите медунарпдни дпгпвпри 

вп пплетп на АСП. 

 

Пбука на врабптените за IPAS, пбука на другите 
врабптени базиран врз пнлајн прпграми за едукација и 
пбука на СПИС, ушествптп на претставници пд MK вп 
летните щкпли на СПИС. 
 
Превпд и лпкализација на публикациите на СПИС на 
дпмащните јазици вп MK вп спгласнпст сп Стратегијата 
и акцискипт план (види ппгпре). 
 
Ппддрщка на СПИС за ппдгптпвка и спрпведуваое на 
прпмптивни активнпсти, вклушувајќи гп 
пдбележуваоетп на Светскипт ден на ИС секпја 
гпдина, какп и на специјален прпмптивен настан сп кпј 
ќе се пдбележи преземаоетп на надлежнпста за АСП 
пд страна на ДЗИС, сп щтп таа ќе стане Наципнална 
канцеларија за интелектуална сппственпст. 
 
Технишка и финансиска ппмпщ пд СПИС вп 
спрпведуваое на две наципнални студии за 
екпнпмскипт придпнес на креативните индустрии вп 
MK. 

 
 
ДЗИС, MК 
 
 
 
 
КТИС, 
ДЗИС 
 
 
 
ДЗИС 
 
 
 
 
ДЗИС 
 
 
 
 
ДЗИС 
 
 
 
 
ДЗИС 
 
 
 
 
 
ДЗИС 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
реализиран 
план за 
пбразпвание и 
прпфесипналн
а пбука 
 
преведени и 
пбјавени 
публикации 
 
 
реализирани 
прпмптивни 
активнпсти 
 
 
реализиранa 
технишка и 
финансиска 
ппддрщка 

 
 
ппстпја
н 
 
 
 
 
ппстпја
н 
 
 
ппстпја
н 
 
 
 
2023 – 
2026 
 
 
 
2023 – 
2026 
 
 
 
 
2022 -
2026 
 
 
2022  
 
и 
2026 
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ДОДАТОЦИ 

 

Додаток 2 

Листа на релевантни ЕУ директиви и регулативи во областа на 

интелектуалната сопственост  

 

A) IPRs - GENERAL 

 

1. Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on 
the enforcement of intellectual property rights (Text with EEA relevance) 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/48/oj 

 

1.a. Communication from the Commission to the Institutions on Guidance on certain aspects 

of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement 

of intellectual property rights 

Document date: 29/11/2017 - Created by GROW.A.1.DIR - Publication date: 29/11/2017 

 

2. Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 
12 December 2006 on services in the internal market 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/123/oj 

 

B) COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS 

 

1. Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules 
concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and 
cable retransmission 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/83/oj 

 

2. Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the 
legal protection of databases 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/9/oj 

 

3. Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on 
the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society 

 

http://data.europa.eu/eli/dir/2004/48/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/123/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1993/83/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1996/9/oj
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4. Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 
2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/84/oj 

 

5. Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 
12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright 
in the field of intellectual property (codified version) 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/115/oj 

 

6. Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 
2006 on the term of protection of copyright and certain related rights (codified version) 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/116/oj 

 

7. Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on 
the legal protection of computer programs (Codified version) (Text with EEA relevance) 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/24/oj 

 

8. Directive 2011/77/EU of the European Parliament and of the Council of 27 September 
2011 amending Directive 2006/116/EC on the term of protection of copyright and certain 
related rights 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/77/oj 

 

9. Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 
on certain permitted uses of orphan works Text with EEA relevance 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/28/oj 

 

10. Directive 2014/26/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 
2014 on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing 
of rights in musical works for online use in the internal market Text with EEA relevance 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/26/oj 

 

11. Regulation (EU) 2017/1128 of the European Parliament and of the Council of 14 June 
2017 on cross-border portability of online content services in the internal market Text with 
EEA relevance. 

 

http://data.europa.eu/eli/dir/2001/29/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2001/84/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/115/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/116/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/24/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2011/77/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2012/28/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/26/oj


                                                                                                                                                        
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1128/oj 

 

13. Directive (EU) 2017/1564 of the European Parliament and of the Council of 13 
September 2017 on certain permitted uses of certain works and other subject matter 
protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually 
impaired, or otherwise print-disabled and amending Directive 2001/29/EC on the 
harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1564/oj 

 

14. Regulation (EU) 2017/1563 of the European Parliament and of the Council of 13 
September 2017 on the cross-border exchange between the Union and third countries of 
accessible format copies of certain works and other subject matter protected by copyright 
and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise 
print-disabled 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1563/oj 

 

15. Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 
on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC 
and 2001/29/EC (Text with EEA relevance.) 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj 

 

16. Directive (EU) 2019/789 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 
laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online 
transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio 
programmes and amending Council Directive 93/83/EEC (Text with EEA relevance.) 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/789/oj 

 

C) PATENTS & SPCs 

 

1. Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 
2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products (Codified 
version) (Text with EEA relevance ) 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/469/oj 

 

2. Regulation (EU) 2019/933 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 
amending Regulation (EC) No 469/2009 concerning the supplementary protection certificate 
for medicinal products (Text with EEA relevance.) 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/933/oj 

 

http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1128/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1564/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1563/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/789/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/469/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/933/oj


                                                                                                                                                        
3. Regulation (EC) No 1610/96 of the European Parliament and of the Council of 23 July 
1996 concerning the creation of a supplementary protection certificate for plant protection 
products 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1610/oj 

 

4. Regulation (EC) No 816/2006 of the European Parliament and of the Council of 17 May 
2006 on compulsory licensing of patents relating to the manufacture of pharmaceutical 
products for export to countries with public health problems 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/816/oj 

 

5. Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the 
legal protection of biotechnological inventions 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/44/oj 

 

D) TRADEMARKS 

 

1. Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 
2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Text with EEA 
relevance) 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj 

 

2 . Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 
2017 on the European Union trade mark (Text with EEA relevance. ) 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj 

 

3. Commission Implementing Regulation (EU) 2018/626 of 5 March 2018 laying down 
detailed rules for implementing certain provisions of Regulation (EU) 2017/1001 of the 
European Parliament and of the Council on the European Union trade mark, and repealing 
Implementing Regulation (EU) 2017/1431 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/626/oj 

 

4. Commission Delegated Regulation (EU) 2018/625 of 5 March 2018 supplementing 
Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council on the European 
Union trade mark, and repealing Delegated Regulation (EU) 2017/1430 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/625/oj 

 

5 . Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 
to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version)  

No longer in force, End of validity: 14/01/2019; Repealed and replaced by 32015L2436 

http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1610/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2006/816/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1998/44/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/626/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/625/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/AUTO/?uri=CELEX:32015L2436


                                                                                                                                                        
 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/95/oj 

  

E) INDUSTRIAL DESIGNS 

 

1. Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on 
the legal protection of designs 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/71/oj 

 

2. Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/6/oj 

 

3. Commission Regulation (EC) No 2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council 
Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2245/oj 

 

4. Commission Regulation (EC) No 2246/2002 of 16 December 2002 on the fees payable to 
the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) in respect of 
the registration of Community designs 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2246/oj 

 

F) TOPHOGRAPHIES OF INTEGRATED CIRCUITS 

 

1. Council Directive 87/54/EEC of 16 December 1986 on the legal protection of topographies 
of semiconductor products 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/54/oj 

 

G) TRADE SECRETS 

 

1. Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on 
the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against 
their unlawful acquisition, use and disclosure (Text with EEA relevance) 

 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj 

 
 

http://data.europa.eu/eli/dir/2008/95/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1998/71/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2002/6/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2245/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2246/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1987/54/oj
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