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646.  
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лик  Македонија, издаваат 

 (8) При распределбата на осигурениците во пензи-
ските фондови согласно со ставот (7) на овој член, 
Агенцијата обезбедува бројот на осигуреници да биде 
пропорционален со вкупната вредност на средствата на 
секој одделен пензиски фонд, на датумот што го утвр-
дува Агенцијата. 

а
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО  

(9) Осигурениците од ставот (1) на овој член кои 
нема да потпишат договор за членство во рок од три 
месеца од датумот на пристапување во задолжителното 
пензиско и инвалидско осигурување, по истекот на тој 
рок се должни да потпишат договор за членство со 
друштвото кое управува со пензискиот фонд во кој би-
ле распределени согласно со ставовите (7) и (8) на овој 
член. Доколку осигуреникот не го потпише договорот 
за членство, неговите средства остануваат на посебната 
сметка во пензискиот фонд. 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за задолжително капитално финансира-
но пензиско осигурување, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 16 јуни 2004 година.  
      Бр. 07-2614/1   Претседател (10) Агенцијата ја уредува постапката на распре-

делба на осигуреници во пензиски фондови." 16 јуни 2004 година     на Република Македонија, 
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р.  

Претседател Член 4 
на Собранието на Република Во членот 59 ставот (5) се менува и гласи:  

Македонија, "(5) Друштвото кое управува со пензискиот фонд 
веднаш по истекот на рокот од осум работни дена по 
потпишувањето на договорот за членство од ставот (4) 
на овој член, воспоставува индивидуална сметка на 
членот кој го потпишал договорот." 

д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИ-
АНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Н Член 5 

Во членот 68 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат: Член 1 "(1) Средствата од придонесите уплатени во Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја за кои Фондот не може да утврди на кого припаѓаат се 
чуваат на неидентификуваната сметка во Фондот додека 
не се утврди сопственоста на тие средства. Средствата од 
придонесите уплатени во Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија за кои има недос-
ледности за придружните податоци, се чуваат на нерас-
пределената сметка со индивидуални потсметки во Фон-
дот, се додека тие недоследности не бидат разрешени.  

Во Законот за задолжително капитално финансира-
но пензиско осигурување ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" број 29/2002 и 85/2003), во членот  
17 став (1) зборот "пет" се заменува со зборот "три".  

Член 2 
Во членот 47 став (1) точка ј) точката и запирката 

се заменуваат со сврзникот "и" и се додаваат зборови-
те: "изготвува стручни упатства, прирачници и слично, 
во врска со  капитално финансираното пензиско осигу-
рување;". (2) Посебната сметка во пензискиот фонд се со-

стои од индивидуални потсметки за секој осигуреник 
и средствата на оваа сметка се собрани од придонеси 
согласно со ставовите (7) и (9) од член 58 на овој за-
кон. Овие средства се претвораат во сметководствени 
единици и се инвестираат на еднаков начин, како и 
другите средства на пензискиот фонд, од страна на 
друштвото." 

Член 3 
 Во членот 58  ставот (3) се менува и гласи:  
"(3) Осигурениците кои биле вклучени во задолжи-

телното пензиско и инвалидско осигурување пред 1 ја-
нуари 2003 година можат да се зачленат и да плаќаат 
придонеси во пензиски фонд по сопствен избор и избо-
рот треба да го направат најдоцна до датумот утврден 
во ставот (4) на овој член."  

Член 6 Ставовите (7), (8), (9) и (10) се менуваат и гласат: 
Во членот 69 став (1) точката ѓ) се менува и гласи:  "(7) Придонесите на осигурениците кои не се зач-

лениле во пензиски фонд, а биле обврзани на тоа, се 
чуваат на посебните сметки во пензиските фондови, до 
моментот кога осигуреникот доброволно ќе се зачлени 
во пензиски фонд. Агенцијата времено ги распределува 
овие осигуреници во пензиски фонд од моментот на 
нивното пристапување во задолжително пензиско и ин-
валидско осигурување.  

"прима податоци од Агенцијата за членовите на 
пензиските фондови и за пензиските фондови што тие 
ги избрале, согласно со овој закон ". 

 
Член 7 

Во членот 82 став (2) зборовите: "секое средство" 
се заменуваат со зборовите: "вкупните нето средства". 
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Член 8 
Во членот 88 став (1) зборовите: "Внатрешното 

сметководство" се заменуваат со зборот "Сметководс-
твото".  
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  
"(2) Агенцијата поблиску го пропишува сметковни-

от план, формата и содржината на основните финанси-
ски извештаи, дополнителните извештаи за пензиските 
фондови, како и содржината на одделните сметки во 
сметковниот план за пензиските фондови." 

 
Член  9 

Во членот 98 став (1) точка б) зборот "последниот" 
се заменува со зборот "петтиот". 

 
Член  10 

Во членот 102 став (4) бројот "1,2" се заменува со 
бројот "0,8". 

 
Член  11 

Во членот 105 став (1) во точка в) по зборот "депо-
зит" сврзникот "и" се заменува со запирка, а зборовите: 
"други хартии од вредност" се заменуваат со зборови-
те: "комерцијални записи и обврзници".  
Во точката е) во првиот ред зборовите: "хартии 

од вредност" се заменуваат со зборот "обврзници", а 
по зборот "Македонија" во вториот ред се додаваат 
зборовите: "освен оние издадени или гарантирани од 
банки".  
Во точката и) зборовите: "обврзници и други" се за-

менуваат со зборот "должнички", а зборовите: "со фи-
ксен приход" се бришат.  
Во точката ј) зборовите: "и хартии од вредност" се 

заменуваат со зборовите: "издадени од странски компа-
нии или банки". 

 
Член 12 

Членот 138 се менува и гласи: 
"(1) Осигурениците кои прв пат пристапуваат во за-

должителното пензиско и инвалидско осигурување по 
1 јануари 2003 година, а пред датумот на издавање на 
дозволите за основање на друштва, се должни да се 
зачленат во пензиски фонд до датумот утврден во чле-
нот 58 став (4) на овој закон. 

(2) Осигурениците кои прв пат пристапуваат во за-
должителното пензиско и инвалидско осигурување по 
датумот на издавање на дозволите за основање на 
друштва, а пред  датумот утврден во членот 58 став (4) 
на овој закон, се должни да се зачленат во пензиски 
фонд најкасно до три месеца сметано од датумот утвр-
ден во членот 58 став (4 ) на овој закон." 

 
Член 13 

По членот 139  се додаваат три нови члена 139-а, 
139-б и 139-в, кои гласат: 

 
"139-а 

(1) Чувар на имот на пензиските фондови во период 
од пет години, сметано од  датумот кога ќе започне уп-
латата на придонесот во задолжително капитално фи-
нансирано пензиско осигурување согласно со членот 
58 став (4) на овој закон, ќе биде Народната банка на 
Република Македонија.  

(2) По истекот на четири години од вршењето на 
улогата чувар на имот на пензиските фондови од стра-
на на Народната банка на Република Македонија, 
Агенцијата ќе изврши оцена дали банките во Републи-
ка Македонија се спремни за вршење на улогата чувар 
на имот и ќе ја извести Владата на Република Македо-
нија и Народната банка на Република Македонија. Врз 
основа на оцената ќе се утврди дали, по истекот на пет-
те години, Народната банка на Република Македонија 
и понатаму ќе биде чувар на имот или таа улога ќе ја 
преземат банките во Република Македонија. 

139-б 
(1) На Народната банка на Република Македонија ка-

ко чувар на имот на средствата на пензиските фондови со-
одветно ќе се применуваат одредбите за условите и начи-
нот на вршење на улогата чувар на имот на овој закон, 
освен одредбите од членовите 116 и 122 на овој закон. 

(2) Одредбите од членот 18 на овој закон ќе се од-
несуваат и на вработените и членовите на Советот на 
Народната банка на Република Македонија.  

(3) Во периодот утврден во членот 139-а став (1) на 
овој закон, нема да се применува ограничувањето од 
членот 108 став (1) точка д)  2) на овој закон.  потточка 

139-в 
(1) На Народната банка на Република Македонија во 

вршење на улогата чувар на имот на пензиските фондови 
нема да се применуваат одредбите во врска со начинот на 
вршење на контрола од членовите 47 и 53 на овој закон.   

(2) Контрола на извршувањето на улогата чувар на 
имот на средствата на пензиските фондови од страна 
на Народната банка на Република Македонија ќе се вр-
ши во согласност со одредбите на Законот за Народна-
та банка на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" број 3/2002, 51/2003 и 
85/2003)." 

Член 14 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

___________ 
 

L I G J I 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR SIGURIM TË OBLIGUESHËM PENSIONAL 

ME FINANCIM KAPITAL 
 

Neni 1 
Në Ligjin për sigurim të obligueshëm pensional me 

financim kapital (�Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë� numër 29/2002 dhe 85/2003), në nenin 17 
paragrafi (1) fjala �pesë� zëvendësohet me fjalën �tre�. 

 
Neni 2 

Në nenin 47 paragrafi (1) pika j), pikëpresja 
zëvendësohet me lidhëzën �dhe� dhe shtohen fjalët: 
�përgatit udhëzime profesionale, doracakë dhe ngjashëm, 
lidhur me sigurimin pensional me financim kapital;�. 

 
Neni 3 

 Në nenin 58 paragrafi (3) ndryshon si vijon:  
�(3) Të siguruarit, të cilët kanë qenë të inkuadruar në 

sigurimin e obligueshëm pensional dhe invalidor para 1 
janarit 2003 mund të anëtarësohen dhe të paguajnë 
kontribute në fondin pensional sipas zgjedhjes personale 
dhe zgjedhjen duhet ta bëjnë më së voni deri më datën e 
përcaktuar në paragarfin (4) të këtij neni�. 

Paragrafët (7), (8), (9) dhe (10) ndryshohen si vijojnë: 
 �(7) Kontributet e të siguruarve të cilët nuk janë 

anëtarësuar në fondin pensional, ndërsa kanë qenë të 
obliguar në të, ruhen në llogaritë e veçanta në fondet 
pensionale, deri në momentin kur i siguruari do të 
anëtarësohet vullnetarisht në fondin pensional. Agjencia 
përkohësisht i sistemon këta të siguruar në fondin 
pensional nga momenti i anëtarësimit të tyre në sigurimin e 
obligueshëm pensional dhe invalidor.  

(8) Gjatë sistemimit të të siguruarve në fondet 
pensionale, në pajtim me paragrafin (7) të këtij neni, 
Agjencia siguron që numri i të siguruarve të jetë 
proporcional me vlerën e përgjithshme të mjeteve të secilit 
fond të veçantë pensional, në datën të cilën e përcakton 
Agjencia. 

(9) Të siguruarit nga paragrafi (1) i këtij neni, të cilët 
nuk do të nënshkruajnë marrëveshje për anëtarësim në afat 
prej tre muajsh nga dita e inkuadrimit në sigurimin e 
obligueshëm pensional dhe invalidor, pas skadimit të këtij 
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afati janë të obliguar të nënshkruajnë marrëveshje për 
anëtarësim me shoqërinë e cila udhëheq me fondin 
pensional në të cilën kanë qenë të sistemuar në pajtim me 
paragrafin (7) dhe (8) të këtij neni. Nëse i siguruari nuk e 
nënshkruan marrëveshjen për anëtarësim, mjetet e tij 
ngelin në llogarinë e veçantë në fondin pensional. 

(10) Agjencia e rregullon procedurën e sistemimit të të 
siguruarve në fondet pensionale�. 

 
Neni 4 

Në nenin 59 paragrafi (5) ndryshon si vijon:  
�(5) Shoqëria e cila udhëheq me fondin pensional, 

menjëherë pas skadimit të afatit prej tetë ditësh pune pas 
nënshkrimit të marrëveshjes për anëtarësim nga paragrafi 
(4) i këtij neni, vendos llogari individuale të anëtarit i cili e 
ka nënshkruar marrëveshjen�.  

 
Neni 5 

Në nenin 68 paragrafët (1) dhe (2) ndryshojnë si vijon: 
�(1) Mjetet nga kontributet e paguara në Fondin e 

sigurimit pensional dhe invalidor të Maqedonisë për të 
cilat Fondi nuk mund të konstatojë se kujt i takojnë, 
ruhen në llogari të paidentifikuar në Fond deri sa nuk 
konstatohet pronësia e atyre mjeteve. Mjetet e 
kontributeve të paguara në Fondin e sigurimit pensional 
dhe invalidor të Maqedonisë për të cilat ka parregullsi në 
të dhënat shoqëruese, ruhen në llogarinë e pasistemuar 
me nënllogari individuale në Fond, deri sa ato parregullsi 
nuk zgjidhen.  

(2) Llogaria e veçantë në Fondin pensional përbëhet 
prej nënllogarive individuale për secilin të siguruar dhe 
mjetet në këtë llogari janë të grumbulluara nga kontributet 
në pajtim me paragrafët (7) dhe (9) nga neni 58 i këtij ligji. 
Këto mjete, shndërrohen në njësi kontabiliteti dhe 
investohen në të njëjtën mënyrë si edhe mjetet tjera të 
fondit pensional, nga ana e shoqërisë.� 

 
Neni 6 

Në nenin 69 paragrafi (1) pika gj)  ndryshon si vijon: 
�pranon të dhëna nga Agjencia për anëtarët e fondeve 

pensionale dhe për fondet pensionale të cilat ata i kanë 
zgjedhur, në pajtim me këtë ligj�. 

 
Neni 7 

Në nenin 82 në paragrafin (2) fjalët: �secili mjet� 
zëvendësohen me fjalët: � mjetet e përgjithshme neto�. 

 
Neni 8 

Në nenin 88 paragrafi (1) fjalët: �Kontabilitet i 
brendshëm� zëvendësohen me fjalën �Kontabilitet�.  

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:  
�(2) Agjencia për së afërmi e rregullon planin 

llogaritës, formën dhe përmbajtjen e raporteve themelore 
financiare, raportet plotësuese për fondet pensionale, si dhe 
përmbajtjen e llogarive të caktuara në planin llogaritës për 
fondet pensionale.� 

 
Neni 9 

Në nenin 98 paragrafi (1) pika b) fjala: �i fundit� 
zëvendësohet me fjalën: �i pesti�. 

 
Neni 10 

Në nenin 102 paragrafi (4) numri: �1,2� zëvendësohet 
me numrin:  �0,8�. 

 
Neni 11 

Në nenin 105 paragrafi (1) në pikën v) pas fjalës: 
�depozitë� lidhëza: �dhe� zëvendësohet me presje, ndërsa 
fjalët: �letra tjera me vlerë� zëvendësohen me fjalët: 
�shkresa dhe fletobligacione komerciale�.  

Në pikën e) fjalët në rreshtin e parë �letra me vlerë� 
zëvendësohen me fjalën �fletobligacione�, kurse pas fjalës 
�Maqedonia� në rreshtin e dytë shtohen fjalët: �përveç 
atyre të emetuara ose të garantuara nga banka�; 

Në pikën i) fjalët: �fletobligacione dhe të tjera� 
zëvendësohen me fjalën �debitore�, kurse fjalët: �me të 
hyra fikse� fshihen; 

Në pikën j) fjalët: �edhe letrat me vlerë� zëvendësohen 
me fjalët: �të emetuara nga kompanitë ose bankat e huaja�. 

 
Neni 12 

Neni 138 ndryshon si vijon: 
�(1) Të siguruarit të cilët për herë të parë inkuadrohen 

në sigurimin e obligueshëm pensional dhe invalidor pas 1 
janarit 2003, kurse para datës të dhënies së lejeve për 
themelimin e shoqërive, janë të obliguar të anëtarësohen në 
fondin pensional deri në datën e përcaktuar në nenin 58 
paragrafi (4) të këtij ligji. 

(2) Të siguruarit të cilët për herë të parë inkuadrohen 
në sigurimin e obligueshëm pensional dhe invalidor pas 
datës të dhënies së lejeve për themelimin e shoqërive, 
kurse para datës të përcaktuar në nenin 58 paragrafi (4) të 
këtij ligji, janë të detyruar të anëtarësohen në fondin 
pensional më së voni deri tre muaj llogaritur nga data e 
përcaktuar në nenin 58 paragrafi (4) i këtij ligji.� 

 
Neni 13 

Pas nenit 139 shtohen tre nene të reja 139-a, 139-b dhe 
139-v si vijojnë: 

 
�139-a 

(1) Ruajtës i pronës të fondeve pensionale në periudhën 
prej pesë vjetësh, llogaritur nga data kur do të fillojë 
pagimi i kontributit në sigurimin e obligueshëm pensional 
me financim kapital në pajtim me nenin 58 paragrafi (4) i 
këtij ligji, do të jetë Banka Popullore e Republikës së 
Maqedonisë.  

(2) Pas skadimit të katër vjetëve nga kryerja e rolit 
ruajtës të pronës së fondeve pensionale nga ana e Bankës 
Popullore të Republikës së Maqedonisë, Agjencia do të 
bëjë vlerësim se a janë të gatshme bankat në Republikën e 
Maqedonisë për kryerjen e rolit ruajtës të pronës dhe do ta 
informojë Qeverinë e Republikës së Maqedonisë dhe 
Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë. Në bazë të 
vlerësimit do të konstatohet se, pas skadimit të pesë 
vjetëve, a do të jetë Banka Popullore e Republikës së 
Maqedonisë edhe më tej ruajtëse e pronës ose këtë rol do ta 
marrin bankat në Republikën e Maqedonisë. 

 
139-b 

(1) Ndaj Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, 
si ruajtëse e pronës të mjeteve të fondeve pensionale, në 
mënyrë adekuate do të zbatohen dispozitat për kushtet dhe 
mënyrën e kryerjes së rolit ruajtës i pronës së këtij ligji, përveç 
dispozitave nga neni 116 dhe 122 të këtij ligji. 

(2) Dispozitat nga neni 18 të këtij ligji kanë të bëjnë 
edhe me të punësuarit dhe anëtarët e Këshillit të Bankës 
Popullore të Republikës së Maqedonisë.  

(3) Në periudhën e përcaktuar në nenin 139-a paragrafi 
(1) i këtij ligji, nuk do të zbatohet kufizimi nga neni 108 
paragrafi (1) pika d) nënpika 2) e këtij ligji.  

 
139-v 

(1) Ndaj Bankës Popullore të Republikës së 
Maqedonisë në kryerjen e rolit ruajtës të pronës të fondeve 
pensionale, nuk do të zbatohen dispozitat lidhur me 
mënyrën e kryerjes së kontrollit nga neni 47 dhe neni 53 të 
këtij ligji.   

(2) Kontrolli i kryerjes së rolit ruajtës të pronës së 
mjeteve të fondeve pensionale nga ana e Bankës Popullore 
të Republikës së Maqedonisë do të bëhet në pajtim me 
dispozitat e Ligjit për Bankën Popullore të Republikës së 
Maqedonisë (�Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë� 
numër 3/2002, 51/2003 dhe 85/2003).� 

 
Neni 14 

Ky ligj hyn në fuqi ditën vijuese nga dita e shpalljes në 
�Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë�. 
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647. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за Народната банка на Република 
Македонија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 16 јуни 2004 година. 
 

      Бр. 07-2615/1   Претседател 
16 јуни 2004 година     на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за Народната банка за Република Маке-

донија ("Службен весник на Република Македонија" 
број 3/2002, 51/2003 и 85/2003) во членот 10  по алине-
јата 10 се додава нова алинеја која гласи: 

"- врши работи на чувар на имотот на пензиските 
фондови, во согласност со закон; ". 
Во алинејата 14 сврзникот "и" се заменува со точка 

и запирка. 
Во алинејата 15 точката на крајот од реченицата се 

заменува со сврзникот "и" и се додава нова алинеја која 
гласи: 

"- воспоставува и води Регистар на податоци за кре-
дитната изложеност на правните и физичките лица 
спрема банките и штедилниците основани во Републи-
ка Македонија."  

Член 2 
Во членот 16 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
"Народната банка, заради одржување на стабилно-

ста на финансискиот систем, може на банка да и одо-
бри краткорочен кредит за ликвидност (кредит во крај-
на инстанца), под услов кредитот да е  осигурен со ин-
струменти за обезбедување.. 
Ставот 2 кој станува став 3 се менува и гласи: 
"Народната банка со одлука ги определува видови-

те и условите за одобрување на краткорочните кредити 
од ставовите 1 и 2 на овој член, како и видовите на ин-
струментите за обезбедување од ставовите 1 и 2 на овој 
член." 

Член 3 
По членот 41 се додава нова точка 5-а и член 41-а 

кои гласат:  
"5-а Кредитен регистар 
 

Член 41-а 
Народната банка воспоставува и води Регистар на 

податоци за кредитната изложеност на правните и фи-
зичките лица спрема банките и штедилниците основа-
ни во Република Македонија (во натамошниот текст: 
Кредитен регистар). 

Банките и штедилниците се должни до Народната 
банка да доставуваат податоци и информации за воде-
ње на Кредитниот регистар.  
Видот, начинот и роковите за доставување на пода-

тоците и информациите од ставот 2 на овој член ги 
пропишува Народната банка. 
Податоците и информациите од Кредитниот реги-

стар можат да ги користат банките и штедилниците на 
начин и под услови што ги пропишува Народната бан-
ка и истите за нив претставуваат службена тајна." 

 
Член 4 

Во членот 98 став 1 по точката 3 се додава нова 
точка 4, која гласи: 

"4) не доставуваат или ненавремено доставуваат по-
датоци и информации до Народната банка за водење на 
Кредитниот регистар (член 41-а)." 

 
Член 5 

Актите предвидени со овој закон Народната банка 
ќе ги донесе најдоцна во рок од 90 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон.  

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
 

LIGJI 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT  
PËR BANKËN POPULLORE TË REPUBLIKËS SË 

MAQEDONISË 
  

Neni 1 
Në Ligjin për Bankën Popullore të Republikës së 

Maqedonisë (�Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë� 
numër 3/2002, 51/2003 dhe 85/2003) në nenin 10 pas 
alinesë 10 shtohet aline e re, si vijon: 

�- kryen punën e ruajtësit të pronës të fondeve 
pensionale, në pajtim me ligjin;� 

Në alinenë 14 lidhëza �dhe� zëvendësohet me 
pikëpresje. 

Në alinenë 15 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me 
lidhëzën �dhe� dhe shtohet aline e re, si vijon: 

�- vendos dhe mban Regjistrin e të dhënave për 
ekspozimin kreditor të personave fizik dhe juridik ndaj 
bankave dhe kursimoreve të themeluara në Republikën e 
Maqedonisë.�  

 
Neni 2 

Në nenin 16 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si 
vijon: 

�Banka Popullore, për shkak të mbajtjes së stabilitetit të 
sistemit financiar, bankës mund t�i lejojë kredi afatshkurtër 
për likuiditet (kredi në instancën e fundit), me kusht që 
kredia të jetë e siguruar me instrumente për siguri.� 

 Paragrafi 2 i cili bëhet paragraf 3 ndryshohet si vijon: 
�Banka Popullore me vendim, i përcakton llojet dhe 

kushtet e lejimit të kredive afatshkurtra nga paragrafët 1 
dhe 2 të këtij neni, si dhe llojet e instrumenteve për siguri 
nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni.� 

 
Neni 3 

Pas nenit 41 shtohet pikë e re 5-a dhe nen 41-a si 
vijojnë:  

�5-a Regjistri kreditor 
 

Neni 41-a 
Banka Popullore vendos dhe mban Regjistrin e të 

dhënave për ekspozimin kreditor të personave fizik dhe 
juridik ndaj bankave dhe kursimoreve të themeluara në 
Republikën e Maqedonisë (në tekstin e mëtejmë: Regjistri 
kreditor). 
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Bankat dhe kursimoret janë të obliguara që Bankës 
Popullore t�i paraqesin të dhëna dhe informata për mbajtjen 
e Regjistrit kreditor.  

Llojin, mënyrën dhe afatet për paraqitjen e të dhënave 
dhe informatave nga paragrafi 2 i këtij neni, i rregullon 
Banka Popullore. 

Të dhënat dhe informatat nga Regjistri tregtar mund t�i 
shfrytëzojnë bankat dhe kursimoret me mënyrën dhe 
kushtet që i rregullon Banka Popullore dhe të njëjtat për to 
paraqesin sekret zyrtar.� 

Neni 4 
Në nenin 98 paragrafi 1, pas pikës 3 shtohet pikë e re 

4, si vijon: 
�4) nuk ia paraqesin ose nuk ia paraqesin në kohë të 

dhënat dhe informatat Bankës Popullore për mbajtjen e 
Regjistrit kreditor (neni 41-a).� 

 
Neni 5 

Aktet e parapara me këtë ligj, Banka Popullore do t�i 
nxjerrë më së voni në afat prej 90 ditësh nga dita e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji.  

Neni 6 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 

�Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë�. 
___________ 

648. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕ-
ГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за регистрирање на готовински плаќања, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 16 јуни 2004 година. 
 

      Бр. 07-2616/1   Претседател 
16 јуни 2004 година     на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ 

ПЛАЌАЊА 
 

Член 1 
Во Законот за регистрирање на готовински плаќања 

("Службен весник на Република Македонија" број 
31/2001 и 42/2003),  во членот 20-а во став 3 зборовите: 
"со решение ќе му наложи утврдените незаконитости 
да ги отстрани во определен рок" се заменуваат со збо-
ровите: "ќе донесе времено решение со кое на даночни-
от обврзник ќе му забрани вршење на дејност во трае-
ње од 30 дена". 
Во ставот 4 зборовите: "до отстранувањето на неза-

конитостите привремено ќе го затвори објектот на да-
ночниот обврзник" се заменуваат со зборовите: "ќе до-
несе решение за забрана на вршење на дејност во трае-
ње од 90 дена". 
Во ставот 5 по бројот "3" се додаваат зборовите: "и 4". 
 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија". 

LIGJI 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR REGJISTRIMIN E PAGIMIT  
ME PARA NË DORË 

 
Neni 1 

Në Ligjin për regjistrimin e pagimit me para në dorë 
("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër  
31/2001 dhe 42/2003), në nenin 20-a në paragrafin 3 fjalët: 
"me vendim do t'i urdhërojë t'i mënjanojë paligjshmëritë e 
konstatuara në afat të caktuar" zëvendësohen me fjalët: "do 
të marrë vendim të përkohshëm me të cilin debitorit 
tatimor do t'ia ndalojë kryerjen e veprimtarisë në afat prej 
30 ditësh". 

Në paragrafin 4 fjalët: "deri në mënjanimin e 
paligjshmërive, përkohësisht do ta mbyllë objektin e 
debitorit tatimor" zëvendësohen me fjalët: �do të marrë 
vendim për ndalimin e kryerjes së veprimtarisë në afat prej 
90 ditësh". 

Në paragrafin 5 pas numrit "3" shtohen fjalët: "dhe 4". 
 

Neni 2 
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në "Gazetën 

zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
___________ 

649. 
Врз основа на член 157 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за индустриската сопственост 
("Службен весник на Република Македонија" број 
9/2004), Законодавно-правната комисија на Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 9 
јуни 2004 година, го утврди пречистениот текст на За-
конот за индустриската сопственост. 
Пречистениот текст на Законот за индустриската 

сопственост  ги опфаќа Законот за индустриската сопс-
твеност ("Службен весник на Република Македонија" 
број 47/2002), Законот за изменување на Законот  за 
индустриската сопственост ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 42/2003) и Законот за изме-
нување и дополнување на Законот  за индустриската 
сопственост ("Службен весник на Република Македо-
нија" број 9/2004). 

 
   Број 10-1534/2            Претседател на 
9 јуни 2004 година       Законодавно-правната комисија,  

  Скопје                Цветанка Иванова, с.р. 
 

 
З А К О Н 

ЗА ИНДУСТРИСКАТА СОПСТВЕНОСТ 
(Пречистен текст) 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Содржина на законот 

 
Член 1 

Со овој закон се уредува стекнувањето, остварува-
њето и заштитата на правата од индустриска сопстве-
ност. 

 
Права од индустриска сопственост 

 
Член 2 

(1) Права од индустриска сопственост се: патент, 
индустриски дизајн, трговска марка, ознака на потек-
лото и географска ознака. 

(2) Со патент се штити пронајдок. 
(3) Со индустриски дизајн се штити нова форма на 

тело, слика, цртеж, контура, композиција на бои или 
нивна комбинација-дизајн.  

(4) Со трговска марка  се штити трговски знак. 
(5) Со ознака на потеклото и географска ознака се 

штити географскиот назив. 
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Дефиниции 
 

Член 3 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
-"права од индустриска сопственост" се права од 

интелектуални творби и економски врски од областа на 
индустријата и трговијата, вклучително и земјоделс-
твото, во смисла на членот  2 став (1) од овој закон; 

- "патент" е право од индустриска сопственост со 
кое се штити пронајдок во постапка утврдена во овој 
закон; 

- "индустриски дизајн" е право од индустриска 
сопственост стекнато во постапка според овој закон со 
кое се штити дизајнот; 

- "трговска марка" (стоковна, услужна, колективна 
и сертификатна марка) е право од индустриска сопс-
твеност стекнато со постапка според овој закон со кое 
се штити трговскиот знак; 

- "географска ознака" е право од индустриска сопс-
твеност стекнато според овој закон со кое се штити ге-
ографски назив; 

- "ознака на потекло" е право од индустриска сопс-
твеност стекнато според овој закон со кое се штити ге-
ографски назив; 

- "пронајдок" е решение на технички проблем во 
смисла на членот 25 од овој закон што се однесува на 
производ, постапка или материја сама по себе, која е 
резултат на одредена постапка; 

- "дизајн" е нова форма на тело, слика, цртеж, кон-
тура, композиција на бои, текстура или нивна комбина-
ција во смисла на членот 92 од овој закон; 

- "трговски знак" е знак кој може графички да се 
прикаже и ги исполнува условите од членот 137 на овој 
закон; 

- "географски назив", во смисла на овој закон, е на-
зив и/или обележје на земјата, регионот или местото со 
кои се означува дека производот потекнува од тоа по-
драчје; 

- "субјекти на правата од индустриска сопственост" 
се домашни и странски правни и физички лица кои во 
постапка утврдена со овој закон се стекнале со права 
од индустриска сопственост; 

- Париска конвенција за заштита на индустриската 
сопственост донесена во 1883 година, како и изменета 
и дополнета (во натамошниот текст: Париска конвен-
ција); 

- Договор за соработка во областа на патентите е 
Договорот од 19 јуни 1970 година, изменет и дополнет 
(во натамошниот текст: ДСП); 

- Мадридски договор за меѓународно регистрирање 
на трговските марки од 14 април 1891 година, изменет и 
дополнет (во натамошниот текст: Мадридски договор); 

-"меѓународна класификација на производи и услу-
ги" е  класификацијата според Договорот од Ница за 
меѓународна класификација на производите и услугите 
заради регистрирање на трговските марки од 15 јуни 
1957 година, изменет и дополнет;  

- "локарнска класификација" е класификација спо-
ред Локарнскиот договор за меѓународна класификаци-
ја на индустриски дизајн од 8 октомври 1968 година, 
изменет и дополнет;  

 - "Париска унија" е унија заснована на Пари-
ската конвенција; 

- "Хашки договор за меѓународно пријавување на 
индустриски дизајн", хашки документ од 28 ноември 
1960 година, изменет и дополнет (во натамошниот 
текст: Хашки договор); 

- Договор за соработка на полето на патентите меѓу 
Владата на Република Македонија и Европската па-
тентна организација и Одредбите кои важат при про-
ширувањето на европските патенти од 24 јуни 1997 го-
дина ( во натамошниот текст: Договор за проширува-
ње); 

- Протокол на Мадридскиот договор за меѓуна-
родна регистрација на трговските марки од 27 јуни 
1989 година (во натамошниот текст: Мадридски про-
токол); 

- Светска трговска организација, меѓународна орга-
низација создадена со Маракешката спогодба (во ната-
мошниот текст: СТО) и 

- Конвенција за меѓународни изложби потпишана 
во Париз на 22 ноември 1928 година, последен пат ре-
видирана на 31 мај 1988 година (во натамошниот текст: 
Конвенција за меѓународни изложби).  

 
Начело на законитост 

 
Член 4 

Правата признаени врз основа на овој закон не мо-
жат да се користат спротивно на Уставот, законите и на 
добрите деловни обичаи. 

 
Субјекти на правата од индустриска  

сопственост 
 

Член 5 
(1) Субјекти на правата од индустриска сопственост 

се домашни и странски правни и физички лица. 
(2) Странските правни и физички лица, согласно со 

овој закон, во поглед на заштитата на правата од инду-
стриска сопственост во Република Македонија ги ужи-
ваат истите права како и домашните правни и физички 
лица, ако тоа произлегува од меѓународните договори 
и конвенции или од применување на начелото на реци-
процитет. 

(3) Постоењето на реципроцитет од ставот (2) на 
овој член го утврдува министерот за правда, под усло-
ви и во постапка утврдени со закон. 
 

Права на субјектите на правата  
од индустриска сопственост 

 
Член 6 

(1) Пронајдувачот на патентот и авторот на инду-
стрискиот дизајн имаат морални и материјални права  
на своите творби  утврдени со закон. 

(2) Субјектите од ставот (1) на овој член, како и но-
сителот на трговска марка, овластениот корисник на 
ознака на потеклото и овластениот корисник на гео-
графска ознака, имаат и други права утврдени со меѓу-
народни  договори и конвенции, друг  закон, општи 
акти и договор. 

 
Морално право 

 
Член 7 

(1) Морално право на пронајдувачот и авторот е да 
бидат назначени во пријавата и исправите, што се од-
несуваат на патентот и индустрискиот дизајн. 

(2) Ако пронајдокот или дизајнот е резултат на тво-
речкиот труд на повеќе лица, тие го уживаат правото 
од ставот (1) на овој член. 

 
Материјално право 

 
Член 8 

(1) Материјалното право на носителот на патентот, 
индустрискиот дизајн и трговската марка го опфаќа 
правото на користење, на располагање, правото на на-
доместок и правото да забрани на трети лица неовла-
стено користење во случаите и на начин што се пред-
видени, со меѓународни договори и конвенции, со овој 
закон, со друг закон и со договор. 

(2) Носителите на колективната трговска марка и 
овластените корисници на ознака на потеклото и гео-
графска ознака ги уживаат правата од ставот (1) на овој 
член освен правото на располагање. 
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Надлежна институција 
 

Член 9 
(1) За вршење на работите во врска со стекнување-

то и заштитата на правата од индустриска сопственост 
се основа Државен завод за индустриска сопственост 
(во натамошниот текст: Завод). 

(2) Заводот е управна организација со статус на са-
мостоен орган на државна управа со надлежности утвр-
дени со овој и друг закон.  

(3) Заводот има својство на правно лице. 
(4) Седиштето на Заводот е во Скопје. 

 
Раководење 

 
Член 10 

(1) Со Заводот раководи директор. 
(2) Директорот има заменик. 
(3) Директорот на Заводот и заменикот ги име-

нува и разрешува Владата на Република Македо-
нија. 

(4) Директорот го застапува и претставува Заводот. 
 

Надлежности 
 

Член 11 
Заводот ги извршува следниве задачи: 
-врши прием на пријави за заштита на правата од 

индустриска сопственост; 
-спроведува управна постапка за стекнување на 

правата од индустриска сопственост; 
-води регистри на стекнати права и други регистри 

утврдени со овој закон; 
-објавува службено гласило во кое ќе се содржат 

податоци за пријавени и признаени права на индустри-
ска сопственост; 

-спроведува испит за застапници во областа на ин-
дустриската сопственост; 

-ја промовира заштитата на индустриската сопстве-
ност;  

-ја претставува Република Македонија и ги заста-
пува нејзините интереси во меѓународните, европ-
ските и регионалните организации за индустриска 
сопственост; 

- поведува иницијативи за ратификување на меѓуна-
родни договори и се грижи за извршување на обврски-
те од областа на индустриската сопственост кои произ-
легуваат од ратификуваните меѓународни договори кои 
ги склучила Република Македонија; 

-соработува со други субјекти вклучени во систе-
мот за заштита на правата на индустриска сопственост 
во земјата и странство и  

-врши други работи  утврдени со закон. 
 

Финансирање 
 

Член 12 
(1) Заводот се финансира од сопствени приходи. 
(2) Приходите остварени од работењето на Заводот 

се користат за покривање на трошоците за тековното 
работење, развој и плати на вработените. 

(3) Вишокот на приходи кои ќе ги оствари Заводот 
ги уплаќа во Буџетот на Република Македонија. 

   
 

Приходи 
 

Член 13 
Сопствените приходи Заводот ги остварува за рабо-

тите кои ги врши според Мадридскиот договор, Ма-
дридскиот протокол, Хашкиот договор, Договорот за 
проширување, како и од наплата на трошоците на по-
стапката и од надоместоците за давање информациони 
услуги. 

Односи на Заводот со другите органи  
и корисници 

 
Член 14 

Заводот во остварувањето на својата дејност со-
работува со другите државни органи, правни и фи-
зички лица и здруженија на граѓани од областа на 
индустриската сопственост и разменува информации 
со други заводи од странство, освен ако за опреде-
лен вид размена на информации со закон поинаку не 
е определено. 

 
Извештај 

 
Член 15 

Заводот поднесува најмалку еднаш годишно изве-
штај за својата работа до Владата на Република Маке-
донија. 
 

Регистри и гласило  
на Заводот 

 
Член 16 

(1) Заводот води регистри на пријави, регистри на 
признаени права од индустриска сопственост и реги-
стар на застапници во областа на индустриската сопс-
твеност. 

(2) Во регистрите се впишуваат и подоцнежните 
промени кои се однесуваат на подносителот на прија-
вата, носителот на правото и на самото право.  

(3) Регистрите од ставот (1) на овој член се јавни. 
(4) Податоците за поднесените пријави и признае-

ните права од индустриска сопственост се објавуваат 
во службеното гласило кое го издава Заводот согласно 
со одредбите на овој закон. 
 

Видови пријави за заштита на правата  
од индустриска сопственост 

 
Член 17 

(1) Заштита на правата од индустриска сопственост 
во Република Македонија се бара со поднесување  со-
одветна пријава во Заводот. 

(2) Заводот прима и пријави со кои се бара зашти-
та на правата од индустриска сопственост во странс-
тво, ако тоа е во согласност со меѓународни договори 
и конвенции кои ги ратификувала Република Македо-
нија. 

(3) Заштита на правата од индустриска сопственост 
во Република Македонија може да се бара и со пријава 
поднесена во странство ако таа е во согласност со ме-
ѓународни договори и конвенции кои ги ратификувала 
Република Македонија. 

(4) Подносителот на пријавата од ставот (3) на овој 
член ги има истите права како и подносителот на наци-
онална пријава, освен ако со одделен договор или кон-
венција поинаку не е определено. 
 

Начин на поднесување на пријава 
 

Член 18 
(1) Пријавата за стекнување права од индустриска 

сопственост се поднесува во писмена форма, лично, по 
пошта или по електронски пат. 

(2) Пријавата за стекнување право од индустриска 
сопственост може да се поднесе и на странски јазик до-
колку содржи назначување на видот на заштитата која 
се бара и податоци за контакт со подносителот на маке-
донски јазик. 

(3) Ако пријавата е поднесена на странски јазик 
подносителот мора, во рок од 90 дена од денот на под-
несување на пријавата на странски јазик, да достави 
превод на пријавата на македонски јазик, во спротивно 
ќе се смета дека пријавата е повлечена. 
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Управна постапка 
 

Член 19 
(1) Во управната постапка што се однесува на стекну-

вање, остварување, одржување и заштита на правата од 
индустриска сопственост во прв степен решава Заводот. 

(2) Во управната постапка Заводот постапува согласно 
со одредбите од овој закон и прописите донесени врз ос-
нова на овој закон, а за се што не е предвидено со овој за-
кон се применува Законот за општа управна постапка. 
 

Жалба против првостепено решение 
 

Член 20 
(1) Против првостепеното решение донесено од 

страна на Заводот, странката има право на жалба до ко-
мисија на Владата на Република Македонија. 

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член брои пет 
члена кои ги именува Владата на Република Македони-
ја од редот на научните и стручните лица од областа на 
правото на индустриска сопственост. 

(3) Членови на Комисијата од ставот (1) на овој 
член не можат да бидат лица кои се: регистрирани за-
стапници од областа на индустриската сопственост, ад-
вокати, законски застапници на трговски друштва и 
други лица кои можат да имаат каков било интерес за 
стекнување, остварување и заштита на права на инду-
стриска сопственост.     
 

Постапување согласно со  
меѓународните договори 

 
Член 21 

Постапката која се однесува на пријавите од членот 
17 ставови (2) и (3) на овој закон Заводот ќе ја спрове-
дува согласно со меѓународните договори кои ги рати-
фикувала Република Македонија.  
 
Остварување на правата преку полномошник 

 
Член 22 

Во постапката пред Заводот и пред органите на др-
жавната управа, странските правни и физички лица ги ос-
тваруваат правата од овој закон преку полномошник кој е 
домашно правно или физичко лице регистрирано за заста-
пување во областа на индустриската сопственост. 
 

Достапност на документацијата 
и информациите на Заводот 

 
Член 23 

(1) Заводот е должен на заинтересираните правни и 
физички лица да им овозможи достапност до својата 
документација и информациите за пријавените и приз-
наените права од индустриска сопственост, со исклу-
чок на онаа документација која не е објавена во служ-
беното гласило на Заводот.  

(2) За пријавените права од индустриска сопстве-
ност достапни се само информациите содржани во ре-
гистарот на пријави.  

(3) Увид во необјавена пријава може да се има само 
со дозвола на подносителот на пријавата. 

(4) Документацијата и информациите од ставот (1) 
на овој член, како и другите услуги што се во врска со 
заштитата на индустриската сопственост, се достапни 
доколку се платат определени трошоци. 
 

Такси и трошоци 
 

Член 24 
За стекнување и одржување на правата од инду-

стриска сопственост се плаќаат такси согласно со Зако-
нот за административни такси, како и посебни трошо-
ци на постапката за признавање на правото. 

 (2) Висината на посебните трошоци на постапката 
од ставот (1) на овој член и на трошоците за давање ин-
формациони услуги од членот 23 став (4) на овој закон, 
ја утврдува директорот на Заводот со тарифа на која 
Владата на Република Македонија дава согласност. 

 
ПРВ  ДЕЛ 

 
ПАТЕНТ 

 
Предмет на заштитата 

 
Член 25 

(1) Со патент се штити пронајдок во сите области 
на техниката и технологијата, кој е нов, кој содржи ин-
вентивен придонес и кој може да се применува во ин-
дустријата. 

(2) Не се смета за пронајдок во смисла на ставот (1) 
од овој член: 

1) откритие, научна теорија и математичка метода; 
2) естетска творба; 
3) план, правило и постапка за вршење интелекту-

ална дејност, за игри или за вршење на деловни или 
бизнис активности, како и компјутерска програма и 

4) прикажување на информации. 
(3) Исклучок на предметот на заштита од ставот (2) на 

овој член е можен единствено ако пријавата на патент не 
се однесува на некој од тие предмети, сам по себе. 
 

Исклучоци од патентна заштита 
 

Член 26 
Со патент  не може да се заштити пронајдок: 
- кој се однесува на нови животински видови и рас-

тителни сорти и чисто биолошки постапки за добивање 
на животни и растенија, освен пронајдоците за микро-
биолошките процеси и производите добиени од такви-
те процеси; 

- за хируршка и дијагностичка постапка или постап-
ка за третман на живо човечко или животинско тело, со 
исклучок на пронајдок, кој се однесува на производ, 
особено материја или соединение, кои служат за при-
мена на една од овие постапки и 

- чие објавување или примена е спротивно на јавни-
от поредок или моралот, со тоа што примената на про-
најдокот не може да се смета како таква единствено за-
ради фактот што е забранета со закон. 
 

Новост на пронајдокот 
 

Член 27 
(1) Пронајдокот е нов ако не е опфатен со состојба-

та на техниката. 
(2) Под состојба на техниката се подразбира сé што 

е достапно на светската јавност, со опишување на про-
најдокот по писмен или устен пат, со употреба или на 
кој било друг начин пред датумот на поднесување на 
пријавата за патент, на начин кој на експерти од соод-
ветната област им овозможува да го применуваат. 

(3) Во состојбата на техниката од ставот (2) на овој 
член влегува и:  

- содржината на националните пријави на патент, 
такви какви што се поднесени во Заводот, освен оние 
патентни пријави кои се отфрлени или повлечени; 

- европските патенти, онака како што ги признал 
Европскиот патентен завод, во согласност со Европска-
та патентна конвенција, за коишто е побарана заштита 
на територијата на Република Македонија  согласно со 
Договорот за проширување и 

- меѓународните пријави, поднесени според ДСП, 
доставени до Заводот како избрана институција. 

(4) Одредбите од ставовите (2) и (3) на овој член не-
ма да претставуваат исклучок од патентибилноста за 
која било материја или соединение опфатено со состој-
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бата на техниката, ако истите треба да се употребат во 
метода или третман од членот 26 алинеја 2 на овој за-
кон, доколку таквата употреба не е содржана во состој-
бата на техниката. 
 
Откривање на пронајдокот без правни последици 

 
Член 28 

(1) При оценувањето дали пријавениот пронајдок е 
нов, во смисла на членот 27 од овој закон, нема да вли-
јае фактот дека пронајдокот  станал достапен на јавно-
ста пред истекот на шест месеца од датата на поднесу-
вањето на пријавата, на следниов начин: 

- со очигледна злоупотреба спрема подносителот 
или неговиот правен претходник или 

- со изложување на пронајдокот на официјална или 
официјално призната изложба во согласност со Кон-
венцијата за меѓународни изложби од подносителот 
или од неговиот правен претходник. 

(2) Одредбата од ставот (1) алинеја 2 на овој член, 
ќе се применува само доколку подносителот при под-
несувањето на пријавата се повика на фактот дека про-
најдокот бил изложуван и притоа достави писмен доказ 
издаден од овластена институција на земјата во која 
бил изложен.  
 

Инвентивен придонес 
 

Член  29 
(1) Пронајдокот содржи инвентивен придонес ако 

за стручњак од областа, предметот на пронајдокот 
очигледно не произлегува од состојбата на техниката 
содржана во членот 27 од овој закон. 

(2) Подносителот на пријавата може да се откаже 
од првобитната пријава и за истиот пронајдок да под-
несе нова пријава, при што првата пријава нема да биде 
предмет на разгледување при одлучувањето за постое-
њето на инвентивниот придонес кај пријавата со по-
доцнежен датум на поднесување. 
 

Индустриска применливост 
 

Член 30 
Пронајдокот ќе се смета за индустриски применлив 

ако предметот на заштита може да се произведе или 
употреби во која било гранка на индустријата вклучи-
телно и земјоделството. 
 

Субјекти  на правото на патент 
 

Член 31 
(1) Постапка за признавање на правото на патент 

може да поведе пронајдувачот и неговиот правен след-
беник. 

(2) Ако пронајдокот е производ на заедничка работа 
на повеќе пронајдувачи тогаш правото за поведување на 
постапка за признавање на право на патент им припаѓа на 
сите пронајдувачи или на нивните правни следбеници. 
 

Пронајдувач 
 

Член 32 
(1) Пронајдувач е физичко лице кое го создало про-

најдокот со својот пронајдувачки труд. 
(2) Не се смета за пронајдувач оној кој во создава-

њето на пронајдокот давал само техничка помош. 
 

Правен следбеник на пронајдувачот 
 

Член 33 
(1) Правниот следбеник на пронајдувачот е правно 

или физичко лице чие признавање на правото на па-
тент се темели врз закон, правна работа, наследување и 
судска одлука. 

(2) Работодавецот се смета за правен следбеник на 
пронајдувачот кога врз основа на закон или договор за 
работа му припаѓа правото на стекнување патент за 
пронајдок создаден во рамките на работниот однос на 
пронајдувачот. 
 

Поведување на постапка 
 

Член 34 
(1) Постапката за признавање на патент се поведува 

со поднесување пријава на патент до Заводот. 
(2) Постапка  за  признавање на патент може да се 

поведе и со поднесување на пријави во согласност со 
ДСП и пријави поднесени во согласност со Договорот 
за проширување. 

  
Единство на пронајдокот 

 
Член 35 

(1) За  секој пронајдок се поднесува посебна прија-
ва. 

(2) Една пријава на патент може да содржи и повеќе 
пронајдоци кои се така меѓусебно поврзани што оства-
руваат единствена пронајдувачка замисла. 

(3) Содржината на пријавата за пронајдоците кои го 
исполнуваат условот за единство на пронајдокот се 
утврдува со пропис кој го донесува директорот на За-
водот.  
 

Право на првенство 
 

Член 36 
(1) Од денот на приемот на уредна пријава на па-

тент во Заводот, подносителот на пријавата на патент 
има право на првенство спрема секое друго лице кое за 
истиот пронајдок подоцна ќе поднесе пријава. 

(2) Исклучок од ставот (1) на овој член е кога се ис-
полнети условите за признавање на униско и саемско 
право на првенството, предвидени со членовите 37 и 38 
од овој закон. 
 

Саемско право на првенство 
 

Член 37 
(1) Лицето кое на официјално призната изложба 

или саем од меѓународен карактер во Република Маке-
донија или во некоја земја членка на Париската унија 
или на СТО изложи пронајдок, може во рок од 90 дена 
од денот на затворањето на изложбата (саемот) со при-
јава да побара право на првенство од првиот ден на из-
лагањето, односно од денот на употребата. 

(2) Кон пријавата од ставот (1) на овој член мора да 
се поднесе писмена потврда од надлежниот орган на 
земјата членка на Париската унија или на СТО дека е 
во прашање официјално признаена изложба (саем) во 
смисла на Конвенцијата за меѓународни изложби, со 
назначување на податоците за видот на изложбата или 
саемот, местото на нејзиното одржување, денот на 
отворањето и денот на затворањето, односно за денот 
на употребата. 
 

Униско право на првенство 
 

Член 38 
(1) На правно или физичко лице кое во некоја од зем-

јите членки на Париската унија или на СТО поднело 
уредна пријава за патент, ќе му се признае право на пр-
венство во Република Македонија од денот на поднесува-
њето на првата пријава, ако тоа го побара во рок од 12 ме-
сеца од денот на поднесувањето на првата пријава. 

(2) За уредна пријава од ставот (1) на овој член се 
смета пријавата чиј датум на поднесување е утврден 
согласно со националното законодавство на земјата 
членка на Париската унија или на СТО во која е подне-
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сена или согласно со меѓународните договори склуче-
ни меѓу земјите членки на Унијата, без оглед на подоц-
нежната правна судбина на пријавата. 
 
Обврски на подносителот на пријавата патент  

со униско првенство 
 

Член 39 
Подносителот на пријавата на патент што е со на-

мера да го користи правото на првенство од членот 38 
на овој закон, должен е во пријавата поднесена во Ре-
публика Македонија да ги наведе сите податоци за 
пријавата на која се повикува и во рок од 90 дена од де-
нот на поднесување на пријавата да приложи документ 
за приоритетот, заверен од надлежниот орган на земја-
та членка на Париската унија или на СТО, во која е 
поднесена првата пријава. 
 

Повеќекратно право на првенство 
 

Член 40 
(1) Подносителот на пријавата на патент може во 

барањето за признавање да се повика на повеќекратно 
право на првенство врз основа на повеќе претходно 
поднесени пријави во една или повеќе земји членки на 
Париската унија или на СТО. 

(2) Ако подносителот се повика на повеќекратно 
право на првенство, роковите според овој закон течат 
од датумот на признаеното право на првенство, сметај-
ќи  од најраниот датум на повеќекратното право на пр-
венство. 
 

Опфат на побараното право на првенство 
 

Член 41 
(1) Барањето за признавање на правото на првенс-

тво ги опфаќа само оние елементи од пријавата што се 
содржани во првата пријава или првите пријави, врз ос-
нова на кои подносителот на пријавата се повикува на 
правото на првенство.  

(2) Ако во патентното барање, наведено во првата 
пријава, не се дадени некои од карактеристиките на 
пронајдокот за кој е побарано право на првенство, за 
признавање на правото на првенство е доволно  сите 
други состојки од пријавата детално да ги откриваат 
тие карактеристики. 
 

Уверение за право на првенство 
 

Член 42 
(1) Заводот, на барање на подносителот на пријава-

та, издава уверение за право на првенство кое се смета 
од датумот утврден како датум на поднесување на при-
јавата на патент. 

(2) Содржината на барањето и на уверението за 
правото на првенство се утврдуваат со прописот кој го 
донесува директорот на Заводот.  
 

Промени во пријавата на патент 
 

Член 43 
Пријавата на патент на која е утврден датумот на 

поднесување не може дополнително да се менува со 
проширување на предметот за кој се бара заштита. 
 

Содржина на пријавата на патент 
 

Член 44 
Пријавата на патент мора да содржи: 
1) барање за признавање на патентот; 
2) опис на пронајдокот; 
3) едно или повеќе патентни барања; 
4) кратка содржина на суштината на пронајдокот 

(апстракт); 

 5) нацрт (ако е потребен) на кој се повикува описот 
и патентното барање; 

 6) доказ за платена такса за пријавување и 
 7) превод на македонски јазик доколку пријавата е 

поднесена на странски јазик. 
(2) Кон пријавата од ставот (1) на овој член се до-

ставуваат и други состојки и прилози. 
(3) Содржината и формата на пријавата и другите со-

стојки и прилози кон пријавата подетално се утврдуваат 
со прописот кој го донесува директорот на Заводот. 
 
Содржина на барањето за признавање на патент 

 
Член 45 

(1) Барањето за признавање на патент мора да содр-
жи: 

- јасна назнака дека се бара признавање на патент; 
- назив на пронајдокот кој ја одразува суштината на 

пронајдокот и  
 - податоци за подносителот на пријавата и за про-

најдувачот. 
(2) Писмена изјава дека пронајдувачот не сака да 

биде наведен во пријавата мора да се поднесе во Заво-
дот во рок од 60 дена од датумот на поднесување на 
пријавата. 
 

Опис на пронајдокот 
 

Член 46 
Описот на пронајдокот треба да биде јасен и преци-

зен, така што стручњак од определена област ќе може 
да го примени. 
 

Патентни барања 
 

Член 47 
(1) Со патентни барања се определува предметот за 

кој се бара заштита.  
(2) Патентните барања треба  да се јасни и во це-

лост содржани во описот на пронајдокот. 
(3) Патентните барања можат да бидат независни и 

зависни. 
(4) Независните патентни барања содржат нови, 

битни карактеристики  на пронајдокот. 
(5) Зависните патентни барања ги содржат специ-

фичните карактеристики определени со независно или 
некое друго зависно патентно барање. 
 

Апстракт 
 

Член 48 
Апстрактот е кратка содржина на пронајдокот со 

исклучива намена да даде  информации за пронајдокот. 
 

Уредна пријава 
 

Член 49 
За утврдување на датумот на поднесување на прија-

вата на патент потребно е пријавата на тој датум да со-
држи: 

1) барање за признавање на патентот; 
2) име, односно назив и живеалиште, односно седи-

ште на подносителот на пријавата и 
3) опис на пронајдокот и едно или повеќе патентни 

барања. 
 

Утврдување на датумот на поднесување  
на пријавата 

 
Член 50 

(1) Ако пријавата ја нема содржината предвидена 
во членот 49 на овој закон, Заводот ќе го извести под-
носителот дека неговата пријава не е уредна и не може 
да му биде признаен  датумот на поднесувањето.  
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(2) Заводот ќе го повика подносителот во рок од 60 
дена  од приемот на повикот да ги отстрани утврдените 
недостатоци согласно  со ставот (1) на овој член. 

(3) Ако подносителот ги отстрани недостатоците во 
предвидениот рок, Заводот ќе го утврди датумот на 
поднесување на пријавата. 

(4) Како датум на поднесување ќе се смета датумот 
на прием на уредна пријава по која постапил подноси-
телот согласно со известувањето, во смисла на членот 
49 од овој закон.  

(5) Ако подносителот во предвидениот рок, не ги 
отстрани недостатоците,  пријавата ќе се отфрли со 
заклучок. 
 

Регистар на пријави на патенти 
 

Член 51 
(1) Пријавата на патент се впишува во регистарот 

на пријави на патенти. 
(2) Содржината и начинот на водење на регистарот 

на пријави на патенти и на изводот од регистерот се 
утврдуваат со прописот кој го донесува директорот на 
Заводот. 
 

Поделба на пријавата на патент 
 

Член 52 
(1) Подносителот може да го подели предметот на 

пријавата на патент на која ñ е утврден датумот на под-
несување (првобитна пријава), на две или повеќе прија-
ви и врз основа на секоја од нив да се продолжи со по-
себна постапка. 

(2) Поделбата на пријавата на патент е дозволена до 
донесување на решението за признавање на правото на 
патент. 

(3) Пријавата на патент настаната со поделба на пр-
вобитната пријава на патент (разделена пријава), го за-
држува датумот на поднесувањето на првобитната при-
јава и  првенството од првобитната пријава на патент. 

(4) Содржината и формата на разделената пријава 
се утврдува со прописот кој го донесува директорот на 
Заводот. 
 

Формално испитување на пријавата 
 

Член 53 
(1) По уписот на пријавата на патент во Регистарот 

на пријави на патенти, Заводот испитува: 
1)  дали е платена потребната такса; 
2) дали е поднесен превод на пријавата на македон-

ски јазик, ако пријавата е составена на странски јазик; 
3) дали се поднесени нацртите од членот 44 став (1) 

точка 5)  на овој закон и 
4) дали е приложено уредно полномошно, доколку 

пријавата е поднесена преку застапник. 
(2) Ако пријавата на патент не ги содржи состојки-

те од ставот (1) на овој член, Заводот ќе го повика под-
носителот на пријавата во рок кој не може да биде по-
долг од  60 дена, сметајќи од денот на приемот на по-
викот  да ги отстрани утврдените недостатоци. 

(3) На образложено барање на подносителот на 
пријавата, рокот од ставот (2) на овој член, може од 
оправдани причини да се продолжи најмногу уште за 
60 дена. 

 (4) Ако подносителот на пријавата во определени-
от рок  не ги отстрани недостатоците од ставот (2) на 
овој член, Заводот ќе ја отфрли пријавата со заклучок.  

(5) Кога во пријавата се повикува на нацрти кои не 
се содржани во пријавата, Заводот го повикува подно-
сителот на пријавата да ги достави нацртите во предви-
дениот рок. 

(6) Ако подносителот  не постапи по известувањето 
на  Заводот од ставот (5) на овој член, при испитување-
то на пријавата  ќе се смета дека нацртите не  постојат. 

(7) Ако подносителот на пријавата во пропишаниот 
рок ја уреди пријавата ќе се смета дека пријавата била 
уредно поднесена. 
 
Барање пријавата да се земе во постапка веднаш 

 
Член 54 

(1) Во случај на спор во врска со правото од прија-
вата, подносителот на пријавата може да бара Заводот 
да ја земе пријавата во постапка веднаш. 

(2) Барање пријавата да се земе во постапка веднаш 
не може да се поднесе пред истекот на 12 месеца од де-
нот на поднесувањето на пријавата на патент. 

(3) Подносителот на пријавата на патент мора во 
случај на спор од ставот (1) на овој член да достави до-
каз од потполното испитување, спроведено во еден од 
избраните заводи, согласно со овој закон. 
 

Испитување на пријавата 
 

Член 55 
При испитување на пријавата на патент се испитува 

дали пријавата ги исполнува следниве услови: 
1) дали е назначен пронајдувачот;   
2) дали е побарано признавање на правото на пр-

венство согласно со членовите 37 и 38 од овој закон; 
3) дали пријавата е во согласност со правилото на 

единство на пронајдокот предвидено во членот 35 од 
овој закон; 

4) дали одделните состојки на пријавата се во сог-
ласност со членовите 44, 45, 46, 47 и 48 на овој закон и 

5) дали предметот на пријавата е пронајдок, кој на 
прв поглед може да се заштити со патент во смисла на 
членот 25 ставови (2) и (3), членот 26, членот 27 став 
(3) и членот 30 од овој закон. 
 

Недостатоци на пријавата 
 

Член 56 
(1) Заводот писмено ќе го извести подносителот на 

пријавата, ако по испитувањето се утврди дека не се 
исполнети условите од членот 55 на овој закон и ќе го 
повика во рок од 60 дена од приемот на известувањето 
да ги отстрани утврдените недостатоци. 

(2) Врз основа на образложено барање на подноси-
телот на пријавата, Заводот  може  да го продолжи ро-
кот од ставот (1) на овој член најмногу за 60 дена. 

(3) Заводот донесува заклучок за отфрлање на при-
јавата на патент, ако подносителот во определениот 
рок не ги отстрани недостатоците од известувањето од 
ставот (1) на овој член. 
 

Плаќање на трошоци и такси 
 

Член 57 
(1) Ако Заводот  утврди дека се исполнети условите 

од членот 55 на овој закон, ќе донесе заклучок дека се 
исполнети условите за признавање на правото на па-
тент и ќе го повика подносителот во рок од 30 дена да 
ги плати трошоците за објавување на патентот во гла-
силото на Заводот, трошоците за издавање исправа и 
таксата за одржување во важност. 

(2) Ако подносителот не ги плати трошоците од 
ставот (1) на овој член,  Заводот ќе донесе заклучок со 
кој ќе ја отфрли пријавата.  
 

Решение за признавање на патент 
 

Член  58 
(1) Ако подносителот на пријавата во определениот 

рок постапи по заклучокот од членот 57 став (1) на овој 
закон, односно ги плати трошоците  и таксите, Заводот 
ќе донесе решение за признавање на патент за првите 
десет години на важност и ќе го повика носителот на 
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патентот до истекот на деветтата година да достави до-
каз за потполно испитување издаден од институции ов-
ластени за потполно испитување. 

(2) Податоците од решението за признавање на патент 
се запишуваат во регистарот на патенти на денот на доне-
сувањето и се објавуваат во службеното гласило на Заво-
дот во рок од 90 дена од денот на  донесувањето. 
 

Решение за одбивање на пријавата на патент 
 

Член 59 
(1) Заводот донесува решение за одбивање на при-

јавата на патент ако пријавата е поднесена за пронајдок 
кој не може да се заштити со патент во смисла на чле-
нот 25 став (2), членот 26, членот 27 став (3), членот 28 
и членот 30 од овој закон. 

(2) Решение за одбивање на пријавата на патент, За-
водот не може да донесе ако претходно, по писмен пат, 
не го запознал подносителот на пријавата за причините 
поради кои не може да се признае бараното право и ако 
не го повикал подносителот во примерен рок да се из-
јасни за тие причини. 

(3) Рокот од ставот (2) на овој член може, на образ-
ложено барање на подносителот на пријавата, да се 
продолжи до шест месеца. 
 

Доказ од потполното испитување 
 

Член 60 
(1) Носителот на патент или сопственикот на исклу-

чителното право е должен да достави превод на маке-
донски јазик од доказот од потполното испитување 
спроведено во една од избраните институции најдоцна 
до истекот на деветтата година од датата на поднесува-
њето на пријавата во Заводот. 

(2) Ако подносителот на  пријавата на патент под-
нел пријава за заштита на идентичен пронајдок и до па-
тентните заводи на други земји, може до Заводот како 
доказ да го достави преводот на резултатите од потпол-
ното испитување или признаениот патент. 

(3) Ако носителот на патент или сопственикот на иск-
лучителното право не постапи согласно со ставот (1) на 
овој член, важноста на патентот  престанува најдоцна по 
денот на истекот на десеттата година на важноста. 

(4) Носителот на патент или сопственикот на исклу-
чителното право на патентот, доказите од ставот (1) на 
овој член е должен да ги достави и кога трето лице ќе 
тужи поради повредата на правата на патент.  

(5) Кога има случај од ставот (4) на овој член, Заво-
дот ќе издаде по итна постапка решение за признавање 
на патентот или за делумно признавање  или за одбива-
ње на барањето за признавање на патент.  

(6) Содржината на доказот од потполното испиту-
вање се утврдува со прописот кој го донесува директо-
рот на Заводот.  
 

Институции за потполно испитување 
 

Член 61 
(1) Потполното испитување на пријавата на патен-

тот од членот 62 се спроведува во една од избраните 
институции. 

(2) Избрани институции од ставот (1) на овој член по 
правило се државни и меѓудржавни заводи, кои врз осно-
ва на ДСП имаат статус на овластени институции за меѓу-
народно пребарување, односно меѓународно претходно 
испитување на меѓународните пријави на патенти. 
 

Потполно испитување 
 

Член 62 
Со потполното испитување се утврдува дали пронај-

докот ги исполнува сите услови за признавање на правото 
на патент, односно дали предметот на пријавата е: 

- пронајдок кој може да се заштити со патент сог-
ласно со членовите 25 и 26 од овој закон; 

- пронајдок кој е опишан на начин што стручњак од 
областа може да го примени согласно со членот 46 од 
овој закон; 

- пронајдок кој е во согласност со правилото за 
единство на пронајдокот од членот 35 на овој закон и 

- пронајдок кој е нов  согласно со членот 27 ставови 
(1), (2) и (4) и членот 28 од овој закон, кој има инвенти-
вен придонес согласно со  членот 29 на овој закон и кој 
е индустриски применлив согласно со членот 30 на 
овој закон. 
 

Дополнително испитување 
 

Член 63 
(1) Заводот донесува решение за признавање на патен-

тот врз основа на доставените докази од потполното ис-
питување од членот 60 ставови (1) и (2) на овој закон и 
врз основа на дополнителните испитувања од овој член. 

(2) Со дополнителното испитување на пријавата на 
патентот се утврдува дали се задоволени следниве услови 
за признавање, односно дали предметот на пријавата е: 

1) пронајдок кој не може да се заштити со патент 
согласно со членот 25 став (2) и членот 26 на овој за-
кон и 

2) пронајдок кој е нов во однос на сите пријави на 
патенти порано поднесени во Заводот во согласност со 
членот 27 став (3) на овој закон. 

(3) Решението од ставот (1) на овој член Заводот не 
може да го донесе ако претходно по писмен пат не го 
запознал носителот на патентот за причините поради 
кои не може да го признае бараното право во целост 
или делумно и ако претходно не го повикал во приме-
рен рок да се изјасни за тие причини. 

(4) Рокот од ставот (2) на овој член може, на образ-
ложено барање на носителот на патентот, да се продол-
жи до шест месеца. 
 

Решение врз основа на доказ од  
потполно испитување 

 
Член 64 

(1) Врз основа на доставениот доказ, Заводот утвр-
дува во која мерка содржината и обемот на патентното 
барање за соодветниот пронајдок ги исполнува услови-
те од членовите 27, 29 и 30 на овој закон  и ќе издаде 
едно од следниве решенија: 

1) решение дека пронајдокот по бараниот патент ги 
исполнува сите услови од членовите 27, 29 и 30 на овој 
закон и дека на тие услови во целост одговара патент-
ното барање или патентните барања; 

2) решение дека пронајдокот само делумно ги ис-
полнува условите од членовите 27, 29 и 30 на овој за-
кон и со кое се дава ограничена натамошна важност на 
патентното барање или патентните барања во обем во 
кој ги исполнува условите и 

3) решение за огласување на ништовност кога про-
најдокот од денот на поднесувањето на патентната 
пријава не ги исполнува условите од членовите 27, 29 и 
30 на овој закон.  
 

Регистар на патенти 
 

Член 65 
(1) Податоците од  решението за право на патент, 

со датумот на донесување на тоа решение, се запишу-
ваат во регистарот на патенти кој го води Заводот. 

(2) Податоците од решението за отфрлање на прија-
вата и одбивање на барањето за признавање на патен-
тот се запишуваат во регистарот на пријави на патенти. 

(3) Содржината и начинот на водење на регистарот 
на патенти и на изводот од регистрите се утврдуваат со 
прописот кој го донесува директорот на Заводот. 
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Впишување на промени во регистрите 
 

Член 66 
(1) Во регистарот на пријави на патенти и во реги-

старот на патенти се впишуваат промените кои се од-
несуваат на подносителот на пријавата, носителот на 
правото и на самото право. 

(2) Промените кои се впишуваат, содржината и 
формата на барањето и постапката на впишување на 
промените се утврдуваат со прописот кој го донесува 
директорот на Заводот. 
 

Објавување 
 

Член 67 
(1) Податоците од решението за патентот се објаву-

ваат во службеното гласило на Заводот, најдоцна во 
рок од 90 дена од денот на донесувањето на решението 
за признавање. 

(2) Заедно со податоците од решението издадено 
согласно со членот 58 на овој закон се објавува и ап-
страктот на пронајдокот. 

(3) Кон податоците на решението издадено соглас-
но со членот 64 на овој закон се објавува првото па-
тентно барање и се наведува бројот на другите патент-
ни барања. 

(4) Содржината на податоците на признат патент 
кои се објавуваат во службеното гласило на Заводот, се 
утврдуваат со прописот кој го донесува директорот на 
Заводот. 

 
Исправа за патент 

 
Член 68 

(1) Заводот на носителот на правото на патент му 
издава исправа за патент најдоцна во рок од  шест ме-
сеца од денот на донесување на решението за призна-
вање на правото на патент. 

(2) На барање на носителот на патентот, Заводот из-
дава патентен спис. 

(3) Содржината на исправата за патент и патентни-
от спис се утврдуваат со прописот кој го донесува ди-
ректорот на Заводот.  
 

Доверлив патент 
 

Член 69 
(1) Пријавите за признавање на патент што се одне-

суваат на одбраната се сметаат за доверливи и се под-
несуваат до министерот за одбрана. 

(2) Одредбите на членовите 52, 53, 55, 56 и 57 на 
овој закон се применуваат и во постапката за признава-
ње на патент за доверлив пронајдок, освен ако со 
одредбите на овој закон поинаку не е определено. 

(3) Ако министерот за одбрана во постапката на испи-
тување на поднесената пријава утврди дека пронајдокот 
не е доверлив, пријавата ќе ја достави до Заводот. 

(4) Ако Заводот во текот на постапката на испитување-
то на пријавата оцени дека се работи за доверлив пронај-
док, пријавата ќе му ја отстапи на министерот за одбрана. 

(5) Ако министерот за одбрана утврди дека пронај-
докот престанал да биде доверлив, целиот предмет ќе 
го достави до Заводот. 

(6) По приемот на предметот Заводот го запишува 
патентот во регистарот на патенти и на носителот на 
патентот му издава патентна исправа и спис и  ги обја-
вува податоците во смисла на членот 67 од овој закон. 
 

Користење на доверлив пронајдок 
 

Член  70 
(1) Министерството за одбрана има исклучително 

право да го користи доверливиот пронајдок и да распо-
лага со тој пронајдок. 

(2) За доверлив пронајдок заштитен со патент, на 
носителот на правото му припаѓа еднократен надоме-
сток, без оглед на тоа дали пронајдокот се искористува 
за потребите на одбраната и во кој обем. 

(3) Висината на надоместок од ставот (2) на овој 
член спогодбено ја утврдуваат подносителот на прија-
вата и министерот за одбрана. 

(4) Ако не се постигне спогодба, подносителот на 
пријавата на патентот може според правилата на вон-
процесната постапка да бара од судот тој да ја утврди 
висината на надоместокот. 

 
Особености на доверливиот патент 

 
Член  71 

(1) Патентот за доверлив пронајдок не се објавува. 
(2) Заштита на доверлив пронајдок во странство, до-

машните правни и физички лица можат да бараат само врз 
основа на писмено одобрение на министерот за одбрана. 

(3) Одредбите од членовите 69 и 70 на овој закон 
сообразно се применуваат на пријавите на патент за 
признавање на пронајдоци кои се од интерес за безбед-
носта на државата. 

(4) За решавање по пријавите од ставот (3) на овој 
член е надлежен министерот за внатрешни работи. 

(5) Владата на Република Македонија, со уредба 
пропишува кои пронајдоци се сметаат за доверливи во 
смисла на членовите 69 и 70  од овој закон, како и на-
чинот за признавање на патент за таквите пронајдоци. 
 

Траење на патент 
 

Член 72 
(1) Правото на патентот трае 20 години, сметајќи од 

денот на поднесување на пријавата.  
(2) Важноста на правото на патентот од ставот (1) 

на овој член, може да се продолжи преку 20 години, но 
не повеќе од пет години, во случај кога предметот на 
патентот е медицински производ, производ за заштита 
на растенија или постапка за нивно добивање, за кои 
пред пуштањето во промет е потребно да се изведе со 
закон пропишана управна постапка за одобрување.  
 

Дополнителен сертификат за заштита 
 

Член 73 
(1) Важноста на правото на патент според членот 72 

став (2) од овој закон, може да биде продолжена со из-
давање дополнителен сертификат за заштита. 

(2) Постапката за издавање на дополнителниот сер-
тификат за заштита се утврдува со прописот кој го до-
несува директорот на Заводот.  
 

Плаќање такси 
 

Член 74 
(1) Пред донесувањето решение за признавање на 

правото на патент, Заводот го повикува носителот на 
правото да ги плати сите пристигнати такси за одржу-
вање во важност на правото на патент од датумот на 
поднесувањето на пријавата за патент до денот на 
признавање на правото на патент.  

(2) Годишната такса за одржување на правото од 
пријавата, односно од патентот  се уплатува до почето-
кот на годината за која се уплатува таксата, односно до 
денот на  поднесувањето на пријавата. 
 
Престанок на патентот пред истекот на важноста 

 
Член 75 

 Правото на патентот престанува да важи пред исте-
кот на рокот на важење и тоа во следниве случаи: 

1) ако не се платат пропишаните такси - наредниот 
ден од истекот на рокот за нивно плаќање; 
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2) ако носителот се откаже од правото - наредниот 
ден од денот на поднесувањето на поднесокот за отка-
жување до Заводот; 

3) врз основа на судска одлука, односно акт на За-
водот во случаите предвидени со овој закон - со денот 
определен во таа одлука, односно во актот; 

4) ако правното лице кое е носител на правото на па-
тент престанало да работи - со денот на престанувањето, 
односно ако физичкото лице кое е носител на правото на 
патент умрело - со денот на смртта, или ако исчезнато лице 
кое е носител на правото на патент е прогласено за умрено 
- со денот на правосилноста на решението, освен ако тоа 
право поминало врз правните следбеници на правното ли-
це, односно врз наследниците на физичкото лице и 

5) ако носителот на правото на патент или сопстве-
никот на исклучителното право на патент  не постапи 
согласно со членот 58 став (1) и членот 60 од овој за-
кон, важноста на патентот престанува најдоцна со 
истекот на десеттата година на важноста. 
 

Права на трети лица 
 

Член 76 
(1) Ако во регистарот на патенти е запишана лицен-

ца, залог или некое друго право во корист на трето ли-
це, носителот на патент не може да се откаже од своите 
права без писмена согласност од лицето на чие име е 
запишана лиценцата, залогот или друго право. 

(2) Ако носителот на патент во определениот рок не 
ја плати пропишаната такса, а во регистарот е запиша-
на лиценца, залог или некое друго право во корист на 
трето лице, Заводот ќе го извести тоа лице дека таксата 
не е платена и дека може да ја плати во рок од шест ме-
сеца од денот на известувањето и со тоа да го задржи 
запишаното право. 

(3) Во случај на спор за обезбедување на запишани-
те права на трето лице, судот може, ако тоа е неопход-
но за обезбедувањето на тие права, да одлучи правото 
на патент да се пренесе врз лицето на чие име е запи-
шана лиценцата, залогот или друго право, до обезбеду-
вање на  побарувањата. 

 
Материјални права 

 
Член 77 

(1) Носителот на патентот има: 
1) исклучително право да го користи во производс-

тво заштитениот пронајдок; 
2) исклучително право да пушти во промет предме-

ти изработени според заштитениот пронајдок; 
3) право да располага со патентот и 
4) право да забрани користење на заштитениот про-

најдок во производство или во прометот на трети лица 
кои за тоа користење немаат негова дозвола. 

(2) Правото од ставот (1) на овој член се однесува 
на патент за постапка и на производот добиен директно 
од таа постапка. 

 
Слободно користење 

 
Член 78 

Правото на носителот на патентот од членот 77 на 
овој закон за исклучително  искористување на пронај-
докот не се однесува на: 

1) искористување на пронајдокот во лични и неко-
мерцијални цели; 

2) преземање на активности за истражување и раз-
вој на предметот на заштитениот пронајдок, а особено: 
изработка, употреба, нудење на продажба, извоз или 
увоз на заштитениот пронајдок  кога тие активности 
разумно се поврзани со испитувања и тестови потреб-
ни за регистрација на лекови за хумана и ветеринарна 
медицина, медицински и ветеринарни производи или 
средства за заштита на растенијата и 

3) непосредна и поединечна подготовка на лекот во 
аптека врз основа на единечен лекарски рецепт и на по-
стапки кои се однесуваат на така подготвениот лек. 
 

Патент за постапка 
 

Член 79 
(1) Ако патентот е издаден за постапка, неговото 

дејство се простира и врз производите и материите не-
посредно добиени со таа постапка.  

(2) Во недостаток на спротивни докази ќе се смета 
дека производот е добиен со заштитена постапка и тоа 
ако производот е нов или ако постои основано сомне-
вање дека производот е добиен со заштитената постап-
ка и дека носителот на патент не бил во состојба и по-
крај разумно вложениот труд да ја утврди постапката 
која е навистина користена. 

(3) Постои основано сомнение дека производот е 
добиен со заштитената постапка, доколку заштитената 
постапка е единствената позната постапка. 

(4) Товарот на докажување од ставот (1) ќе падне 
врз наводниот прекршител само доколку е исполнет 
еден од условите од ставот (2) на овој член. 
 

Обем на исклучително право 
 

Член 80 
Обемот на исклучителните права на носителот на 

патент е определен со текстот на патентните барања 
кои се конечно прифатени во постапката за признавање 
на патент, при што описот и цртежите служат за толку-
вање на патентните барања. 

 
Право врз основа на претходно користење 

 
Член 81 

(1) Правото на патентот не дејствува врз лицето кое 
пред датумот на поднесувањето на пријавата за патент 
или пред датумот на признаеното право на првенство 
пронајдокот совесно и не јавно го користело во Репуб-
лика Македонија, или подготвило се што е потребно за 
негово користење. 

(2) Лицето од ставот (1) на овој член има право, без 
одобрение од носителот на патентот, да продолжи со 
искористувањето на пронајдокот во обем во кој го 
искористувало или подготвувало до датумот на подне-
сувањето на пријавата на патент за бараниот пронај-
док. 
 

Исклучок од повреда на правото на патент 
 

Член 82 
Не се смета за повреда на исклучивите права на но-

сителот на патент доколку предметот на пронајдокот се 
однесува на производите изработени според патентот 
употребени во конструкција или опрема за бродови, 
авиони или копнени возила кои припаѓаат на некоја од 
земјите на Париската унија или на СТО кога тоа пре-
возно средство привремено или случајно ќе се најде на 
територијата на Република Македонија, под услов 
вградениот производ да служи исклучиво за потребите 
на тоа превозно средство.  
 

Присилна лиценца 
 

Член 83 
(1) Ако носителот на патентот не го користи про-

најдокот заштитен со патент или го користи во обем 
недоволен за задоволување на потребите на македон-
скиот пазар и одбива да склучи договор за лиценца или 
поставува непазарни услови за склучување на тој дого-
вор, правото на користење на пронајдокот може да му 
се даде на друго лице, со обврска за плаќање на надо-
месток на носителот на патентот. 
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(2) Присилна лиценца нема да се даде ако носите-
лот на патентот докаже дека постојат законски пречки 
кои го оправдуваат некористењето на пронајдокот за-
штитен со патент. 
 

Барање за присилна лиценца 
 

Член  84 
(1) Барање за давање присилна лиценца не може да 

се поднесе пред истекот на рокот од четири години од 
денот на поднесувањето на пријавата на патент, односно 
пред истекот на рокот од три години од денот на призна-
вањето на патент, ако овој рок истекува подоцна. 

(2) Ако ползата од заштитениот пронајдок е од ја-
вен интерес, како на пример: здравство, одбрана, за-
штита, унапредување на човековата околина или е од 
особен интерес за одделна гранка на стопанството, 
присилната лиценца може да се додели и пред истекот 
на рокот од ставот (1) на овој член. 
 
Кога се поднесува барање за присилна лиценца 

 
Член  85 

По барањето за давање присилна лиценца решава су-
дот во парнична постапка, врз основа на претходно при-
бавено мислење од орган на државната управа надлежен 
за работите од областа за која се однесува лиценцата. 
 

Надоместок 
 

Член 86 
(1) Во случај на давање присилна лиценца, носите-

лот на патентот има право на соодветен надоместок.  
(2) Висината на надоместокот ја утврдуваат спогод-

бено носителот на патентот и корисникот на кој му е 
дадена лиценцата, односно кој го користи пронајдокот 
заштитен со патент. 

(3) Ако не се постигне спогодба, надлежниот суд ја 
утврдува висината на тој надоместок. 

(4) Непостоењето спогодба од ставот (3) на овој член, 
односно решение на судот, не го спречува корисникот на 
кој му е дадена лиценцата да го користи тој пронајдок.  
 

Траење на присилната лиценца 
 

Член 87 
(1) Присилната лиценца не може да биде исклучителна. 
(2) Траењето на присилната лиценца е врзано иск-

лучително со траењето на причината поради која е из-
дадена.  

(3) Присилната лиценца не може да се пренесува. 
 

Присилна лиценца на зависен патент 
 

Член 88 
(1) Присилна лиценца може да се даде и ако  пронајдо-

кот заштитен со патент не може да се користи во целина 
или делумно без користење на некој пронајдок заштитен со 
поранешен патент, а подоцнежниот пронајдок, кој претста-
вува позначаен технички напредок, е од особено значење за 
стопанството или за задоволување на општите потреби. 

(2) Ако присилната лиценца се дава според одред-
бата од ставот (1) на овој член, носителот на поранеш-
ниот патент може да бара присилна лиценца за кори-
стење на пронајдокот по подоцнежниот патент за соод-
ветен надомест. 

 
Пријави кои се поднесуваат преку Заводот како 

приемен завод согласно со ДСП 
 

Член 89 
(1) На пријавите кои меѓународно се поднесуваат 

преку Заводот како приемен завод се применуваат 
одредбите од ДСП и одредбите од овој закон. 

(2) Пријавите од ставот (1) на овој член се поднесу-
ваат на англиски јазик. 

(3) Содржината на пријавата и формата на барањето 
за пријавите од ставот (1) на овој член се утврдуваат со 
прописот кој го донесува директорот на Заводот.  

 
Пријави во кои Заводот е избран или назначен  

завод согласно со ДСП 
 

Член 90 
(1) На пријавите кои се поднесуваат до Заводот ка-

ко избран или назначен завод се применуваат одредби-
те од ДСП и одредбите од овој закон.  

(2) Содржината на пријавата и формата на барањето 
за пријавите од ставот (1) на овој член се утврдуваат со 
прописот кој го донесува директорот на Заводот.  

 
Пријави кои се поднесуваат согласно со Договорот 

за проширување 
 

Член 91 
 
(1) На пријавите кои се поднесуваат согласно со 

Договорот за проширување се применуваат одредбите 
од Договорот за проширување и одредбите од овој за-
кон. 

(2) Содржината на пријавата и формата на барањето 
за пријавите од ставот (1) на овој член се утврдуваат со 
прописот кој го донесува директорот на Заводот. 
 

ВТОР ДЕЛ 
 

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
 

Предмет на заштита 
 

Член 92 
(1) Со право на индустриски дизајн се штити но-

ва форма на тело, слика, цртеж, контура, композици-
ја на бои, текстура или нивна комбинација, што  мо-
же да се пренесе на определен индустриски или за-
наетчиски производ, или на негов дел, колку што е 
потребно да ги  задоволи условите на новост и  осо-
беност. 

(2) За потребите на овој закон, за нова форма на те-
ло, слика, цртеж, контура, композиција на бои, тексту-
ра или нивна комбинација, што  може да се пренесе на 
определен индустриски или занаетчиски производ, или 
на негов дел, колку што е потребно да ги задоволи ус-
ловите на новост и особеност, во натамошниот текст ќе 
се употребува зборот - дизајн. 
 

Производ и делови на производ 
 

Член 93 
(1) Производот од членот 92 став (1) на овој закон, 

е кој било индустриски или занаетчиски изработен 
предмет, вклучително и делови кои се наменети да 
формираат сложен производ. 

(2) Производот е сложен, во смисла на овој закон, 
кога е составен од различни физички делови соединети 
во една физичка целина, како и од повеќе самостојни 
делови кои ја сочинуваат таа целина. 

(3) Дизајнот пренесен на производ, што е наменет 
да се вклопи во сложен производ, може да се штити ка-
ко индустриски дизајн ако вградениот дел за кој се ба-
ра заштита останува видлив при нормална употреба на 
сложениот производ и кога видливиот дизајн на вгра-
дениот дел, самостојно ги задоволува барањата за но-
вост и особеност. 

(4) Нормална употреба, во смисла на ставот (3) од 
овој член, значи наменска употреба од страна на корис-
никот и не ги вклучува одржувањето и поправката на 
производот. 
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Новост на дизајнот 
 

Член 94 
(1) Дизајнот е нов, во смисла на овој закон, ако су-

штествено се разликува од оној што порано е пријавен 
и од оној што пред поднесувањето на пријавата и бил 
достапен на јавноста, освен ако пријавата  е повлечена 
пред објавувањето на решението со кое се признава 
правото на индустриски дизајн. 

(2) Дизајнот се смета дека и станал достапен на 
јавноста, ако е објавен како пријава или како призна-
ено право на индустриски дизајн, ако е изложен или 
користен на пазарот или кога во вообичени услови 
на деловно работење станал познат во соодветни 
стручни кругови специјализирани за дадената об-
ласт.   

(3) При оценувањето дали пријавениот дизајн е нов 
не влијае фактот  што тој и станал достапен на јавноста 
во период најмногу шест месеца пред денот на подне-
сувањето на пријавата без согласност на подносителот 
на пријавата. 
 

Особеност 
 

Член 95 
(1) Дизајните се идентични кога нивните карактери-

стики се разликуваат само во небитни детали. 
(2) Дизајнот е особен ако на прв поглед стручно ли-

це може да ја забележи разликата од дизајните што ñ 
станале достапни на јавноста.       

(3) Дизајнот нема да се смета за особен единствено 
заради фактот што неговата примена се однесува на 
други индустриски и занаетчиски производи, односно 
нивни делови. 
 

Апсолутни причини за одбивање 
 

Член 96 
(1) Со право на индустриски дизајн не може да се 

заштити дизајн кој: 
1) е спротивен на закон или на моралот; 
2) претставува технички план или скица; 
3) претставува исклучиво картографско или фото-

графско дело; 
4) содржи државен или друг јавен грб, знаме или 

амблем, назив или кратенка на називот на некоја земја 
или меѓународна организација, освен со дозвола од 
надлежниот орган на односната земја или организаци-
јата и 

5) содржи или имитира лик на знаменита личност, 
освен со одобрение на таа личност, а доколку се одне-
сува за лик на умрена знаменита личност, со дозвола 
од органот на државната управа надлежен за работите 
на општата управа. 

(2) Надлежен орган за давање на дозволата од ста-
вот (1) точки 4) и 5) на овој член за Република Македо-
нија е Министерството за правда. 

 
Релативни причини за одбивање 

 
Член 97 

(1) Со право на индустриски дизајн не може да се 
заштити дизајн: 

1) кој не е нов во смисла на членот 94 од овој закон; 
2) кој не е особен во смисла на  членот 95 од овој 

закон; 
3) кој исклучиво е одреден од видот на производот 

или од производот во кој се вградува, односно од тех-
ничките и функционалните карактеристики потребни 
за постигнување одредени технички резултати или при 
нормално функционирање на кој било од тие произво-
ди и 

4) со кој се повредуваат претходно стекнатите пра-
ва на носителот. 

(2) Причини за исклучување од заштитата на право-
то на индустрискиот дизајн согласно со ставот (1) точ-
ка 4) од овој член, може да побара само подносителот 
на порано поднесена пријава или носителот на порано 
стекнатото право. 
 

Подносител на пријавата 
 

Член 98 
(1) Постапка за стекнување на правото на индустри-

ски дизајн, може да поведе авторот или неговиот пра-
вен следбеник. 

(2) Ако дизајнот е креација на повеќе автори тогаш пра-
вото на поведување на постапка од ставот (1) на овој член 
го имаат сите автори или нивните правни следбеници . 
 

Автор 
 

Член 99 
(1) Автор е физичко лице кое го создало дизајнот со 

својот креативен труд. 
(2) Не се смета за автор оној кој во создавањето на 

дизајнот давал само техничка помош.  
 

Правен следбеник 
 

Член 100 
(1) Правен следбеник на авторот е правно или фи-

зичко лице чие стекнување на правото на индустриски 
дизајн се темели врз закон, правна работа, наследување 
и судска одлука. 

(2) Работодавецот се смета за правен следбеник на 
авторот кога врз основа на закон, или договор за работа 
му припаѓа  правото на стекнување на индустрискиот ди-
зајн создаден во рамките на работниот однос на авторот. 
 

Поведување постапка 
 

Член 101 
(1) Постапката за признавање на правото на инду-

стриски дизајн се поведува со поднесување пријава за 
индустриски дизајн до Заводот. 

(2) Постапката за признавање на правото на инду-
стриски дизајн може да се поведе и со поднесување 
пријава согласно со Хашкиот договор.  

(3) Постапката за меѓународно регистрирање на ин-
дустриски дизајн, согласно со одредбите од Хашкиот 
договор, се поведува со поднесување пријава за меѓу-
народно регистрирање на индустриски дизајн директно 
до Меѓународното биро на Светската организација за 
интелектуална сопственост. 
 

Единственост на дизајнот 
 

Член 102 
(1) За секој дизајн за кој се бара заштита се подне-

сува одделна пријава. 
(2) Со една пријава за признавање на право на ин-

дустриски дизајн, може да се бара заштита на повеќе 
дизајни на производи (повеќекратна пријава). 

(3) Ако е поднесена повеќекратна пријава, сите ди-
зајни од пријавата мора да се наменети за да се приме-
нуваат на производи класифицирани во иста класа спо-
ред Локарнската класификација.  

(4) Повеќекратната пријава може да содржи најмно-
гу сто дизајни. 
 

Право на првенство 
 

Член 103 
(1) Од денот на приемот на уредна пријава на инду-

стриски дизајн во Заводот, подносителот на пријавата на 
индустриски дизајн има право на првенство спрема секое 
друго лице кое за истиот дизајн ќе поднесе пријава. 
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(2) Исклучок од ставот (1) на овој член е кога се ис-
полнети условите за поднесување пријава за индустри-
ски дизајн предвидени во членовите  104 и 105  на овој 
закон. 
 

Саемско право на првенство 
 

Член 104 
(1) Лицето кое на официјално признаена изложба 

или саем од меѓународен карактер во Република Ма-
кедонија или во друга земја членка на Париската 
унија или на СТО изложи дизајн, може во рок од три 
месеца од денот на затворањето на изложбата (сае-
мот) со пријава да побара право на првенство од пр-
виот ден на излагањето, односно од денот на употре-
бата. 

(2) Кон пријавата од ставот (1) на овој член мора да 
се поднесе писмена потврда од надлежниот орган на 
земјата членка на Париската унија или на СТО дека е 
во прашање официјално признаена изложба (саем) во 
смисла на Конвенцијата за меѓународни изложби со 
назначување на податоците за видот на изложбата или 
саемот, местото на нејзиното одржување, денот на 
отворањето и денот на затворањето, односно за денот 
на употребата. 
 

Униско право на првенство 
 

Член 105 
(1) На правно или физичко лице кое во некоја од 

земјите членки на Париската унија или на СТО, подне-
ло уредна пријава за индустриски дизајн, ќе му се 
признае право на првенство во Република Македонија 
од денот на поднесувањето на првата пријава ако тоа 
го побара во рок од  шест месеца од денот на поднесу-
вањето на првата пријава. 

(2) За уредна пријава од ставот (1) на овој член 
се смета пријавата чиј датум на поднесување е 
утврден согласно со националното законодавство 
на земјата членка на Париската унија или на СТО 
во која е поднесена или во согласност со меѓуна-
родните договори склучени меѓу земјите членки на 
Унијата, без оглед на подоцнежната правна судби-
на на пријавата. 
 
Обврски на подносителот на пријавата со униско 

првенство 
 

Член 106 
Подносителот на пријавата на индустриски дизајн 

што е со намера да го користи правото на првенство од 
членот 105 на овој закон, е должен  во пријавата подне-
сена во Република Македонија да ги наведе сите пода-
тоци за пријавата на која се повикува и во рок од три 
месеца од денот на поднесувањето на барањето за 
признавање  на правото на првенство да приложи пре-
пис на првата пријава, заверена од надлежниот орган 
на земјата членка на Париската унија или на СТО во 
која е поднесена првата пријава. 
 

Повеќекратно право на првенство 
 

Член 107 
(1) Подносителот на пријавата на индустриски ди-

зајн може да се повика на повеќекратно право на пр-
венство врз основа на повеќе претходно поднесени 
пријави во една или повеќе земји членки на Париската 
унија или на СТО. 

(2) Ако подносителот на пријавата се повикува 
на повеќекратно право на првенство, роковите кои 
според овој закон почнуваат да течат од датумот на 
признаеното право на првенство, се сметаат од нај-
раниот датум на повеќекратното право на првенс-
тво. 

Уверение за право на првенство 
 

Член 108 
(1) Заводот на барање на подносителот на пријавата 

издава уверение за право на првенство кое се смета  од 
датумот утврден како датум на поднесување на прија-
вата на индустриски дизајн. 

(2) Содржината на барањето и содржината на уве-
рението за правото на првенство се утврдуваат со про-
писот кој го донесува директорот на Заводот.  

 
Содржина на пријавата на индустриски дизајн 

 
Член 109 

 
(1) Пријавата на индустриски дизајн мора да содр-

жи: 
1) барање за признавање на правото на индустриски 

дизајн; 
2) податоци за подносителот на пријавата; 
3) приказ на дизајнот за кој се бара заштита и 
4) опис на дизајнот, доколку е неопходен за утврду-

вање на новоста. 
(2) Кон пријавата од ставот (1) на овој член се до-

ставуваат и други состојки и прилози. 
(3) Ако е поднесено барање за одложување на обја-

вувањето на пријавата за дводимензионалниот инду-
стриски дизајн во смисла на членот 118 став (2) од овој 
закон, кон барањето можат да бидат приложени и при-
мероци на предметот на кој дизајнот е применет наме-
сто прикази на дизајнот. 

(4) Содржината и формата на пријавата и другите со-
стојки и прилози кон пријавата, подетално се утврдуваат 
со прописот кој го донесува директорот на Заводот. 

 
Датумот на поднесување на пријавата 

 
Член 110 

(1) Ако пријавата ја нема содржината предвидена во 
членот 109 став (1) на овој закон, Заводот ќе го извести 
подносителот дека неговата пријава не е уредна и не може 
да му биде признаен  датумот на поднесувањето.  

(2) Ако за пријавата на индустриски дизајн не може 
да се признае датумот на поднесувањето, Заводот ќе го 
повика подносителот во рок од  60 дена од приемот на 
повикот да ги отстрани утврдените недостатоци сог-
ласно со членот 109 став (1) од овој закон. 

(3) Ако подносителот ги отстрани недостатоците во 
предвидениот рок, Заводот ќе го утврди датумот на 
поднесување на пријавата. 

(4) Како датум на поднесување ќе се смета датумот 
на прием на уредна пријава по која постапил подноси-
телот согласно со известувањето, во смисла на членот 
109 став (1) од овој закон.  

(5) Ако подносителот во предвидениот рок не ги от-
страни недостатоците, пријавата со заклучок ќе се отфрли. 
 

Регистар на пријави на индустриски дизајн 
 

Член 111 
(1) Пријавата на индустриски дизајн се впишува во 

Регистарот на пријави на индустриски дизајни. 
(2) Содржината и начинот на водење на Регистарот 

на пријавите на индустриски дизајн и изводот од реги-
старот се утврдуваат со прописот кој го донесува дире-
кторот на Заводот.  
 

Поделба на пријавата на индустриски дизајн 
 

Член 112 
(1) Повеќекратната пријава на индустриски  дизајн 

може, на барање на подносителот на пријавата, во текот 
на постапката  за признавање на правото на индустриски-
от дизајн, да се подели во две или повеќе пријави. 
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(2) Поделбата на пријавата на индустриски дизајн е 
дозволена до донесувањето на решението за признава-
ње на правото на индустриски дизајн.  

(3) Пријавата на индустриски дизајн настаната со 
поделба на првобитната пријава на индустриски дизајн 
(разделена пријава) го задржува датумот на поднесува-
ње на првобитната пријава и првенството од првобит-
ната пријава на индустриски дизајн. 

(4) Содржината на барањето за поделба на пријава-
та на индустриски дизајн се утврдува со прописот кој 
го донесува директорот на Заводот.  
 
Барање пријавата да се земе во постапка веднаш 

 
Член 113 

 Во случај на спор во врска со повреда на правото 
од пријавата, подносителот на пријавата може да бара 
Заводот да ја земе пријавата во постапка веднаш. 
 

Уредна пријава 
 

Член 114 
(1) По уписот на пријавата на индустриски дизајн 

во Регистарот на пријави на индустриски дизајн, Заво-
дот испитува: 

1) дали е платена потребната такса; 
2) дали е поднесен превод на пријавата на македон-

ски јазик, ако пријавата е составена на странски јазик; 
3) дали се содржани состојките и прилозите од чле-

нот 109 на овој закон и 
4) дали е приложено уредно полномошно, доколку 

пријавата е поднесена преку застапник. 
(2) Ако пријавата на индустриски дизајн не ги ис-

полнува условите од ставот (1) на овој член, Заводот ќе 
го повика подносителот на пријавата во рок кој не мо-
же да биде подолг од 60 дена, сметајќи од денот на 
приемот на повикот, да ги отстрани утврдените недо-
статоци. 

(3) На образложено барање на подносителот на 
пријавата, рокот од ставот (2) на овој член може од 
оправдани причини да се продолжи најмногу уште за 
60 дена. 

(4) Ако подносителот на пријавата во определениот 
рок не ги отстрани недостатоците од ставот (2) на овој 
член, Заводот пријавата со заклучок ќе ја отфрли. 

(5) Кога во пријавата се повикува на прилози кои не 
се содржани во пријавата, Заводот го повикува подно-
сителот на пријавата да ги достави во предвидениот 
рок. Доколку подносителот  не постапи по известува-
њето на  Заводот, при испитувањето на пријавата  ќе се 
смета како тие да не постојат. 

(6) Ако подносителот на пријавата во пропишаниот 
рок ја уреди пријавата, ќе се смета дека пријавата била 
уредно поднесена. 
 

Испитување на условите за признавање  
на правото 

 
Член 115 

Ако пријавата е уредна во смисла на членот 114 
став (1) од овој закон, Заводот испитува дали се испол-
нети условите за признавање на правото на индустри-
ски дизајн. 
 

Решение за одбивање на пријавата 
 

Член 116 
 (1) Ако пријавениот индустриски дизајн не може 

да се признае поради некои од причините наведени во 
членот 96 на овој закон, Заводот донесува решение за 
целосно или делумно одбивање на пријавата.  

(2) Заводот не може да донесе решение за одбивање 
на пријавата на индустриски дизајн ако претходно, по 
писмен пат, не го запознал подносителот на пријавата за 

причините поради кои не може да се признае бараното 
право, односно не може да го признае правото во бара-
ниот обем и ако не го повикал подносителот на пријава-
та во примерен рок да се изјасни за тие причини. 

(3) Рокот од ставот (2) на овој член може, на образ-
ложено барање од подносителот на пријавата, да се 
продолжи до шест месеца. 

 (4) Подносителот на пријавата при изјаснувањето 
не може дополнително да го менува дизајнот. 
 

Плаќање ци  трошо 
Член 117 

 (1) Ако пријавата на индустриски дизајн ги испол-
нува условите во смисла на членот 114 став (1) од овој 
закон и ако дизајнот не е исклучен од заштита, во 
смисла на членот 96 од овој закон, Заводот со заклучок 
ќе го повика подносителот на пријавата, во рок од 30 
дена, да ги плати трошоците за објавување на подато-
ците од пријавата во службеното гласило на Заводот. 

(2) Ако подносителот не ги плати трошоците од 
ставот (1) на овој член, Заводот ќе донесе заклучок  со 
кој ќе ја отфрли пријавата. 
 
Објавување на пријават  на индустриски дизајн а 

Член 118 
(1) Ако подносителот постапи  согласно со членот 

117 став (1) на овој закон, Заводот најдоцна во рок од 
90 дена ќе ја објави содржината на пријавата во служ-
беното гласило на Заводот. 

(2) Објавата назначена во ставот (1) од овој член, на 
барање на подносителот на пријавата, може да биде од-
ложена за период кој не може да биде подолг од 12 ме-
сеца сметајќи од датумот на поднесување на пријавата, 
односно од датумот на правото на првенство. 

(3)  Податоците од пријавата кои се објавуваат во 
службеното гласило на Заводот се утврдуваат со про-
писот кој го донесува директорот на Заводот. 
 

Приговор  
Член 119 

(1) Приговор на објавената пријава за индустриски 
дизајн, во рок од 90 дена, сметајќи од денот на објаву-
вањето на пријавата, до Заводот може да поднесе: 

1) подносител на порано пријавен индустриски ди-
зајн и носител на порано признато право на индустри-
ски дизајн; 

2) носител на поранешното право на индустриска 
сопственост, ако предметот на тоа право е ист со обја-
вениот индустриски дизајн, или објавениот индустри-
ски дизајн е сличен на него; 

3) секое лице кое има авторско право на дело кое е 
исто со објавениот индустриски дизајн или објавениот 
индустриски дизајн е сличен на него и 

4) секое заинтересирано лице кое смета дека објаве-
ниот индустриски дизајн не ги исполнува барањата за 
новост и особеност или исклучиво е условен од функ-
ционалните карактеристики на производот во смисла 
на членот 97 став (1) од овој закон. 

(2) Рокот за поднесување на приговорот пропишан 
во ставот (1) од овој член не може да се продолжи. 

(3) За секоја објавена пријава на индустриски ди-
зајн се поднесува посебен приговор. 

(4) Содржината на приговорот и условите за подне-
сување приговор се утврдуваат со прописот кој го до-
несува директорот на Заводот. 
 

Испитување  приговор  на 
Член 120 

(1) Заводот проверува дали приговорот е поднесен 
од лице кое има право на поднесување на приговор во 
смисла на членот 119 став (1) на овој закон и дали при-
говорот е поднесен во пропишаниот рок. 
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(2) Ако не се исполнети условите од ставот (1) на 
овој член, Заводот донесува заклучок за отфрлање на 
приговорот. 

(3) Ако се исполнети условите од ставот (1) на овој 
член, Заводот го известува подносителот на пријавата 
на индустриски дизајн за причините наведени во при-
говорот и го повикува во определен рок кој не може да 
биде подолг од 60 дена да се изјасни за наведените 
причини. 

(4) Ако подносителот на пријавата во предвидениот 
рок од ставот (3) на овој член не се изјасни за причини-
те наведени во приговорот, Заводот ќе одлучи врз ос-
нова на наводите во приговорот. 
 

Одлучување по приговорот 
 

Член 121 
(1) Ако подносителот на пријавата на индустри-

ски дизајн се изјасни за причините наведени во при-
говорот и достави одговор по приговорот, Заводот ја 
испитува оправданоста на приговорот, земајќи ги 
предвид причините по приговорот и одговорот по 
приговорот. 

(2) Ако Заводот утврди дека приговорот е неосно-
ван, приговорот со решение се одбива. 

(3) Решението од ставот (2) на овој член се доставу-
ва до подносителот на пријавата и до подносителот на 
приговорот. 

(4) Ако Заводот во постапката на испитување на 
приговорот утврди дека приговорот е основан, ја одби-
ва пријавата на индустриски дизајн и за тоа му доста-
вува решение на подносителот на пријавата и на под-
носителот на приговорот. 
 

Донесување на одлука и упис во Регистарот  
на индустриски дизајн 

 
Член 122 

(1) Ако причините предвидени во членот 96 и чле-
нот 97 став (1) на овој закон не претставуваат пречка за 
признавање на правото, Заводот ќе донесе заклучок де-
ка се исполнети условите за признавање на правото на 
индустриски дизајн и ќе го повика подносителот во рок 
од 30 дена да ја плати таксата за одржување во првиот 
петгодишен период на важењето на индустрискиот ди-
зајн, трошоците за објавување на индустрискиот дизајн 
во гласилото на Заводот и трошоците за издавање ис-
права за индустриски дизајн. 

(2) Ако подносителот на пријавата во определе-
ниот рок ги плати таксите и трошоците од ставот (1) 
на овој член, Заводот ќе донесе решение за призна-
вање на правото на индустриски дизајн и признаено-
то право  ќе го запише во Регистарот за индустриски 
дизајн. 

(3) Ако подносителот на пријавата во предвидениот 
рок не ги плати пропишаните такси и трошоци од ста-
вот (1) на овој член, Заводот ќе донесе заклучок со кој 
ќе ја  отфрли пријавата. 

(4) Содржината и начинот на водење на Регистарот 
на индустриски дизајн и изводот од регистарот се утвр-
дуваат со прописот кој го донесува директорот на Заво-
дот. 

 
Впишување промени во регистрите 

 
Член 123 

(1) Во Регистарот на пријави на индустриски дизајн 
и во Регистарот на индустриски дизајни се впишуваат 
промени кои се однесуваат на подносителот на прија-
вата, носителот на правото и на самото право. 

(2) Промените кои се впишуваат, содржината и 
формата на барањето и постапката за впишување на 
промените се утврдуваат со прописот кој го донесува 
директорот на Заводот. 

Обем на заштита 
 

Член 124 
Со решението од членот 122 на овој закон се опре-

делува обемот на признаената заштита за индустриски-
от дизајн, прикажан со усвоениот опис и на приказот. 
 

Стекнување на право на индустриски дизајн 
 

Член 125 
(1) Правото на индустриски дизајн се стекнува со 

денот на донесувањето на решението за признавање на 
правото и со упис на индустрискиот дизајн во региста-
рот. 

(2) Датумот за упис на индустрискиот дизајн во ре-
гистар е ист со датумот на донесување на решението за 
признавање на индустрискиот дизајн. 
 

Објавување на индустрискиот дизајн 
 

Член 126 
(1) Податоците за индустрискиот дизајн се објаву-

ваат во службеното гласило на Заводот најдоцна во рок 
од 90 дена од датумот на запишување на индустриски-
от дизајн во регистарот за дизајни.  

(2) Податоците кои се објавуваат во службеното 
гласило на Заводот, се утврдуваат со прописот кој го 
донесува директорот на Заводот.  
 

Исправа за индустриски дизајн 
 

Член 127 
(1) На носителот на индустрискиот дизајн, Заводот 

му издава исправа најдоцна во рок од шест месеца од 
датумот на донесувањето на решението за признавање 
на правото на индустрискиот дизајн. 

(2) Содржината на исправата за индустриски дизајн 
се утврдува со прописот кој го донесува директорот на 
Заводот.  

 
Морални права на авторот на  

индустрискиот дизајн 
 

Член 128 
(1) Авторот, независно од тоа дали е подносител на 

пријавата или носител на правото, секогаш има право 
да биде наведен како автор на индустрискиот дизајн во 
сите документи и јавни објавувања. 

(2) Преносот или откажувањето од правото од ста-
вот 1 на овој член се смета за ништовно. 

(3) Ако повеќе автори учествувале во креацијата на 
индустрискиот дизајн, сите автори имаат еднакви пра-
ва независно од придонесот во изработката на инду-
стрискиот дизајн, така што сите мораат да бидат наве-
дени. 
 

Материјални права 
 

Член 129 
(1) Носителот на правото на индустрискиот ди-

зајн има исклучиво право да го користи индустри-
скиот дизајн на производи и да пушта во промет 
производи кои го содржат заштитениот индустриски 
дизајн. 

(2) Ако трето лице го користи индустрискиот ди-
зајн без согласност од носителот на правото на инду-
стрискиот дизајн, носителот има право тоа да го забра-
ни. 

(3) Трето лице не може без согласност на носителот 
на индустрискиот дизајн да изработува, нуди, става во 
промет, увезува, извезува или користи производ кој со-
држи, или го имитира заштитениот индустриски ди-
зајн, ниту да складира таков производ за наведените 
цели. 
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(4) Носителот на правото на индустрискиот дизајн 
има право да бара податоци за потеклото на произво-
дот и транспортниот пат на производот или документа-
ција за тој производ од секое лице кое неовластено ко-
ристи или има намера неовластено да го стави во про-
мет производот кој го содржи или го имитира заштите-
ниот индустриски дизајн. 
 

Слободно користење 
 

Член 130 
Исклучивите права од индустрискиот дизајн од чле-

нот 129 на овој закон, не влијаат на употребата на про-
изводот кој содржи или на кој е применет заштитениот 
индустриски дизајн : 

1) во приватни и нетрговски цели; 
2) за цели на известување на јавноста или за цели 

на образованието, ако е тоа во согласност со добрите 
деловни обичаи и не им нанесува штета на интересите 
на носителот на правото и авторот и 

3) за експериментални и научни цели. 
 

Исклучок од повреда на правото на  
индустриски дизајн 

 
Член 131 

Не се смета за повреда на исклучивите права на носи-
телот на индустриски дизајн доколку производи изработе-
ни според индустрискиот дизајн се употребени во кон-
струкција или опрема за бродови, авиони или копнени во-
зила кои припаѓаат на некоја од земјите на Париската 
унија или на СТО кога тоа превозно средство привремено 
или случајно ќе се најде на територијата на Република 
Македонија, под услов вградениот производ да служи 
исклучиво за потребите на тоа превозно средство. 
 

Право врз основа на претходно користење 
 

Член 132 
(1) Носителот на правото не може да се повика на 

исклучиви права спрема трето лице кое го користело 
истиот дизајн на производот или ги извршило сите 
подготовки за користење на истиот дизајн на произво-
дот пред денот на поднесувањето на пријавата во Заво-
дот или пред стекнатото право на првенство, ако е по-
барано, под услов третото лице да го изработило про-
изводот без знаење за постоење на индустриски дизајн 
кој во тоа време не и  бил достапен на јавноста. 

(2) Трето лице не може да го користи дизајнот од 
ставот (1) на овој член на начин кој ги преминува гра-
ниците на редовни производствени дејности. 
 

Трпење на употреба 
 

Член 133 
(1) Носителот на порано признаениот индустриски 

дизајн нема да има право да бара поништување на по-
доцна признаениот индустриски дизајн, врз основа на 
своето право на првенство, ниту да забрани употреба 
на подоцна признаениот ист или сличен индустриски 
дизајн, ако за време од пет години свесно ја трпел таа 
употреба, освен ако подоцна признаениот индустриски 
дизајн е заштитен со злоупотреба. 

(2) Носителот на подоцна признаениот индустриски 
дизајн нема право да му забрани употреба на носителот 
на претходно признаениот индустриски дизајн. 
 

Важење и одржување на правото на  
индустриски дизајн 

 
Член 134 

(1) Индустрискиот дизајн важи пет години, сметај-
ќи од денот на поднесувањето на уредна пријава за ин-
дустриски дизајн. 

(2) Важењето на правото на индустрискиот дизајн 
може да се продолжи и тоа за период од по пет години, 
но не подолго од 25 години, под услов носителот на 
индустрискиот дизајн во текот на последната година на 
важењето на заштитата или најдоцна по шест месеца 
од истекот на тој период до Заводот да поднесе барање 
за продолжување на важењето на индустрискиот дизајн 
и да ги уплати потребните такси и трошоци за постап-
ката на одржување. 

(3) Новиот период на заштита започнува со истекот 
на последниот ден на претходниот период на заштита. 

(4) Содржината и формата на барањето за продолжу-
вање на важењето на индустрискиот дизајн се утврдуваат 
со прописот кој го донесува директорот на Заводот.  

 
Престанок на важење на правото на  

индустриски дизајн 
 

Член 135 
(1) Правото на индустриски дизајн престанува да 

важи: 
1) ако истече рокот на важење на индустрискиот 

дизајн согласно со членот 134 на овој закон; 
2) врз основа на писмена изјава на носителот на 

правото со која се одрекува од правото на индустри-
скиот дизајн и тоа наредниот ден од денот на поднесу-
вањето до Заводот и 

3) ако правното лице кое е носител на правото на ин-
дустриски дизајн престанало да работи - со денот на 
престанувањето, односно ако физичкото лице кое е но-
сител на правото на индустриски дизајн умрело - со де-
нот на смртта или ако исчезнато лице кое е носител на 
правото на индустриски дизајн е прогласено за умрено - 
со денот на правосилноста на решението, освен ако тоа 
право поминало врз правните следбеници на правното 
лице, односно врз наследниците на физичкото лице. 

(2) Престанувањето на траењето на правото на ин-
дустрискиот дизајн се запишува во Регистарот за инду-
стриски дизајни. 

 
Права на трети лица 

 
Член 136 

(1) Ако во Регистарот на индустриски дизајни е за-
пишана лиценца, залог или некое друго право во ко-
рист на трето лице, носителот на индустриски дизајн, 
не може да се откаже од своите права без писмена сог-
ласност од лицето на чие име е запишана лиценцата, 
залогот или друго право. 

(2) Ако носителот на индустриски дизајн во опреде-
лениот рок не ја плати пропишаната такса, а во Реги-
старот е запишана лиценца, залог или некое друго пра-
во во корист на трето лице, Заводот ќе го извести тоа 
лице дека таксата не е платена и дека може да ја плати 
во рок од шест месеца од денот на известувањето и со 
тоа да го задржи запишаното право. 

(3) Во случај на спор за обезбедување на запишани-
те права на трето лице судот може, ако тоа е неопходно 
за обезбедувањето на тие права, да одлучи правото на 
индустриски дизајн да  се пренесе врз лицето на чие 
име е запишана лиценцата, залогот или друго право, до 
обезбедување на  побарувањата. 

 
ТРЕТ ДЕЛ 

 
ТРГОВСКА МАРКА 

 
Предмет на заштитата 

 
Член 137 

(1) Со трговска марка се штити знак кој може гра-
фички да се прикаже и кој е подобен за разликување на 
стоките или услугите на еден учесник во прометот од 
стоките или услугите на друг учесник во прометот. 
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(2) Со трговска марка се штитат знаци подобни за 
разликување како што се: зборови, букви, бројки, сли-
ки, цртежи, комбинации на бои, тродимензионални 
форми, вклучително и форми на стоките или нивните 
пакувања, како и комбинациите на сите напред наведе-
ни знаци. 

(3) Зборовите и буквите од ставот (2) на овој член 
можат да се напишат на кој било јазик и со кое било 
писмо. 
 

Дистинктивност 
 

Член  138 
(1) Знакот е подобен за разликување доколку на 

стоките или услугите во споредба со истовидни или 
слични стоки или услуги им дава посебен, дистинкти-
вен карактер. 

(2) При оценувањето дали некој знак е подобен за 
разликување, се земаат предвид сите околности, а осо-
бено времето и обемот на неговата дотогашна употреба 
во прометот. 
 

Апсолутни причини за одбивање 
 

Член 139 
(1) Со трговска марка не може да се заштити знак: 
1) чие објавување или употреба е спротивна на за-

кон или на моралот; 
2) кој не може графички да се прикаже; 
3) кој не е дистинктивен, односно подобен за разли-

кување на стоките и услугите во прометот; 
4) кој го означува само видот на стоките, односно 

услугите, нивната намена, времето или начинот на про-
изводство, географското потекло, квалитетот, цената, 
количеството и тежината; 

5) кој е вообичаен за означување на определен вид 
стоки, односно услуги; 

6) кој се состои исклучиво од форма која произлегува 
од видот на стоките или форма на стоките потребна за по-
стигнување на определен технички резултат, или форма 
која им дава суштествена  вредност на стоките; 

7) кој со својот изглед може да создаде забуна во 
прометот, а особено да го доведе во заблуда просечни-
от потрошувач  во поглед на географското потекло, ви-
дот, квалитетот или другите својства на стоките или 
услугите; 

8) кој содржи државен или друг јавен грб, знаме 
или амблем, назив или кратенка на називот на некоја 
држава или меѓународна организација, како и нивна 
имитација, освен со дозвола на надлежниот орган на 
односната држава или организација; 

9) содржи или имитира лик или име на знаменита 
личност, освен со одобрение на таа личност, а доколку 
се однесува за лик или име на умрена знаменита лич-
ност, со дозвола од органот на државната управа над-
лежен за работите на општата управа; 

10) кој содржи печат или штембил, официјални зна-
ци или пунци за контрола и гаранција на квалитетот 
или ги имитира и 

11) кој содржи религиозни симболи или ги имитира. 
(2) Знаците наведени под точките 3), 4) и 5) од ста-

вот (1) на овој член, можат да се заштитат како тргов-
ска марка, само доколку подносителот на пријавата до-
каже дека знакот стекнал дистинктивност со текот на 
долгогодишната употреба. 

(3) Надлежен орган за давање на дозволата од ста-
вот (1) точки 8) и 9) на овој член за Република Македо-
нија е Министерството за правда. 
 

Релативни причини за одбивање 
 

Член 140 
(1) Со трговска марка не може да се заштити ниту 

знак: 

1) кој е идентичен со порано пријавена или реги-
стрирана трговска марка на друго лице за ист вид сто-
ки или услуги и 

2) кој е идентичен или сличен со порано пријавена 
или регистрирана трговска марка на друго лице за ист 
или сличен вид стоки, односно услуги, доколку таа 
сличност може да го доведе во заблуда просечниот по-
трошувач, вклучително и можноста од асоцијација со 
порано пријавената или порано регистрираната тргов-
ска марка. 

(2) Порано пријавената трговска марка ќе биде при-
чина за одбивање, во смисла на ставот (1) на овој член, 
само доколку биде регистрирана. 

(3) Под поимот "порано пријавена или регистрира-
на трговска марка" се подразбираат: 

1) трговските марки кои уживаат право на првенс-
тво според одредбите на овој закон; 

2) порано меѓународно регистрираните трговски 
марки со дејство во Република Македонија и 

3) трговските марки кои во време на поднесувањето 
на пријавата на трговска марка за знакот од ставот (1) 
на овој член се добро познати во Република Македони-
ја во рамките на значењето на членот 6-бис од Пари-
ската конвенција, односно членот 16(3) од ТРИПс до-
говор. 

(4) За добро познати трговски марки од ставот (3) 
точка 3) на овој закон, се сметаат особено трговските 
марки кои му се познати на релевантниот сектор на јав-
носта, како и трговски марки што се добро познати ка-
ко резултат на претставувањето, огласувањето и рекла-
мирањето во широката јавност. 

(5) Со трговска марка не може да се заштити ниту 
знак со кој се повредуваат порано стекнатите права на: 

1) носителот на трговската марка регистрирана во 
некоја земја членка на Париската унија или на СТО, за 
која во Република Македонија неговиот застапник, од-
носно претставник поднел пријава без негова соглас-
ност;  

2) физичко лице чие име, презиме или лик е иден-
тичен или сличен со објавениот знак; 

3) носителот на порано заштитено право од инду-
стриска сопственост, ако предметот на тоа право е 
идентичен или сличен со објавениот знак и 

4) лицето кое има авторско право на дело кое е 
идентично или слично со објавениот знак. 

(6) Со трговска марка не може да се заштити ни-
ту знак кој е идентичен или сличен со трговската 
марка чија важност престанала поради поминатиот 
рок на важење, а носителот на правото во предвиде-
ниот рок не поднел барање за продолжување на ва-
жењето и не го платил пропишаниот надоместок, до-
колку пријавата на трговска марка е поднесена пред 
истекот на девет месеца, сметајќи од денот на пре-
станокот на важноста на трговската марка, освен ако 
заштита на тој знак не бара носителот на чие име тр-
говската марка била регистрирана, или неговиот 
правен следбеник. 

(7) На причините за исклучување од заштитата со 
трговска марка според овој член, може да се повикува 
само  подносителот на порано поднесената пријава или 
носителот на порано стекнатото право. 
 

Подносител на пријава 
 

Член 141 
Постапка за стекнување на право на трговска марка 

може да поведе правно и физичко лице.  
 

Поведување на постапка 
 

Член 142 
(1) Постапката за признавање на правото на тргов-

ска марка се поведува со поднесување пријава на тр-
говска марка до Заводот.  
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(2) Постапката за признавање на правото на трговска 
марка може да се поведе и со поднесување пријава сог-
ласно со Мадридскиот договор и Мадридскиот протокол. 

(3) За секој знак за кој се бара заштита со трговска 
марка, се поднесува посебна пријава.  

(4) Со една иста пријава на трговска марка за еден 
ист знак може да се бара заштита за повеќе производи 
и услуги.  
 

Содржина на пријавата 
 

Член 143 
(1) Пријавата на трговска марка мора да содржи: 
1) барање за признавање на правото на трговска марка;  
2) податоци за подносителот на пријавата; 
3) изглед на знакот за кој се бара заштита и 
4) список на стоките и услугите за кои се бара за-

штита. 
(2) Кон пријавата од ставот (1) на овој член се до-

ставуваат и други состојки и прилози.  
(3) Содржината и формата на пријавата и другите 

состојки и прилози кон пријавата подетално се утврду-
ваат со прописот кој го донесува директорот на Заво-
дот.  
 

Датум на поднесување на пријавата 
 

Член 144 
(1) Ако пријавата ја нема содржината предвидена 

во членот 143 став (1) на овој закон, Заводот ќе го изве-
сти подносителот дека неговата пријава не е уредна и 
не може да му биде признаен  датумот на поднесување.  

(2) Ако за пријавата на трговска марка не може да 
се признае датумот на поднесување, Заводот ќе го по-
вика подносителот во рок од 30 дена од приемот на по-
викот да ги отстрани утврдените недостатоци согласно 
со членот 143 став (1) од овој закон. 

(3) Ако подносителот ги отстрани недостатоците во 
предвидениот рок, Заводот ќе го утврди датумот на 
поднесување на пријавата. 

(4) Како датум на поднесување ќе се смета датумот 
на прием на уредна пријава по која постапил подноси-
телот согласно со известувањето, во смисла на членот 
143 став (1) од овој закон.  

(5) Ако подносителот во предвидениот рок не ги от-
страни недостатоците, пријавата со заклучок ќе се 
отфрли. 
 

Промени во пријавата на трговска марка 
 

Член 145 
Во пријавата на трговска марка на која и е утврден 

датумот на поднесување, не може дополнително да се 
измени знакот, ниту да се дополни списокот на произ-
водите, односно услугите. 
 

Регистар на пријави на трговски марки 
 

Член 146 
(1) Пријавата на трговска марка се впишува во Ре-

гистарот на пријави на трговски марки. 
(2) Содржината и начинот на водењето на Региста-

рот на пријави на трговски марки и на изводот од реги-
старот се утврдуваат со прописот кој го донесува дире-
кторот на Заводот. 
 

Поделба на пријавата  на трговска марка 
 

Член 147 
(1) Секоја пријава на трговска марка, на барање на 

подносителот на пријавата, во текот на постапката за 
признавање на правото на трговска марка може да се 
подели на две или повеќе пријави во однос на предло-
жениот список на производи и услуги. 

(2) Разделените пријави го задржуваат правото на 
првенство од првата пријава. 

(3) Барањето за поделба на пријавата е дозволено во 
случај кога подносителот во првата пријава има подне-
сено барање за заштита на  еден знак за повеќе стоки 
или услуги од Меѓународната класификација на произ-
води и услуги.  

(4) Барањето за поделба на пријавата може да се 
поднесе најдоцна до донесувањето на решението за 
признавање на правото на трговска марка. 

(5) Содржината на барањето за поделба на пријава-
та се утврдува со прописот кој го донесува директорот 
на Заводот.  
 

Право на првенство 
 

Член 148 
Ако пријавата на трговска марка е поднесена во 

согласност со членот 143 став (1) од овој закон, подно-
сителот на пријавата стекнува  право на првенство од 
датумот на поднесување на пријавата во однос на секој 
друг кој за идентичен или сличен знак и за идентични 
или слични производи или услуги подоцна ќе поднесе 
пријава. 
 

Униско право на првенство 
 

Член 149 
(1) На правно или физичко лице кое во некоја од 

земјите членки на Париската унија или на СТО уредно 
поднело пријава, во Република Македонија ќе му се 
признае правото на првенство од денот на поднесување 
на првата пријава, ако тоа го побара во рок од шест ме-
сеца од денот на поднесување на првата пријава. 

(2) Тој што е со намера да го користи правото на 
првенство од ставот (1) на овој член, должен е во при-
јавата поднесена во Република Македонија да ги наве-
де сите податоци за пријавата на која се повикува (др-
жава, датум и број на пријавата) и во рок од 90 дена од 
денот на поднесувањето на пријавата да приложи пре-
пис на првата пријава заверена од надлежниот орган на 
земјата членка на Париската унија или на СТО во која 
е поднесена првата пријава, како и превод на првата 
пријава на македонски јазик. 
 

Саемско право на првенство 
 

Член 150 
(1) Лицето кое на официјално признаена изложба 

или саем од меѓународен карактер во Република Ма-
кедонија или во некоја земја членка на Париската 
унија или на СТО изложи производи или услуги обе-
лежани со определен знак, може во рок од три месе-
ца од денот на затворањето на изложбата (саемот), 
со пријавата да побара право на првенство од првиот 
ден на излагањето на производите, односно давање-
то на услугите. 

(2) Кон пријавата од ставот (1) на овој член мора да 
се поднесе писмена потврда од надлежниот орган на 
земјата членка на Париската унија или на СТО дека е 
во прашање официјално признаена изложба (саем), во 
смисла на Конвенцијата за меѓународни изложби со 
назначување на податоците за видот на изложбата (сае-
мот), местото на нејзиното одржување, денот на отво-
рањето и денот на затворањето и за првиот ден на изла-
гањето на производите или услугите наведени во при-
јавата. 
 

Кога не се продолжуваат роковите 
 

Член 151 
Со признавањето на правото на првенство според 

членот 150 на овој закон, не се продолжуваат роковите 
од членот 149 на овој закон. 
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Уверение за право на првенство 
 

Член 152 
(1) Заводот на барање на подносителот на пријавата 

издава уверение за правото на првенство, кое се смета 
од датумот утврден како датум на поднесување на при-
јавата на трговската марка. 

(2) Содржината на барањето и на уверението за 
правото на првенство се утврдуваат со прописот кој го 
донесува директорот на Заводот.  
 

Редослед на постапување по пријавите 
 

Член 153 
(1) Пријавите на трговска марка се земаат во по-

стапка според редоследот определен со датумот на 
нивното поднесување. 

(2) По исклучок од одредбата од ставот (1) на овој 
член, подносителот на пријавата може да бара пријава-
та да се земе во постапка веднаш кога: 

1) е поднесено барање за меѓународно регистрира-
ње на трговска марка според Мадридскиот договор; 

2) постои спор во врска со повреда на правото од 
пријавата и 

3) согласно со другите прописи е неопходно да се 
изврши предвремена регистрација на трговската марка. 

(3) Во случаите од ставот (2) точки 2) и 3) на овој 
член, се поднесува барање за земање на пријавата во 
постапка веднаш и се плаќа такса. 
 

Уредна пријава 
 

Член 154 
Пријавата на трговска марка е уредна доколку е: 
1) поднесена посебна пријава во смисла на членот 

142 став (3) на овој закон; 
2) уплатена пропишаната такса за пријава и доста-

вен доказ за извршената уплата; 
3) составена така што ги содржи сите потребни со-

стојки и прилози предвидени во членот 143 на овој за-
кон и прописот кој го донесува директорот на Заводот и 

4) приложено уредно полномошно, доколку прија-
вата е поднесена преку застапник. 
 

Формално испитување на пријавата 
 

Член 155 
(1) По уписот на пријавата на трговската марка во 

регистарот на пријави, Заводот испитува дали таа е 
уредна во смисла на членот 154 од овој закон. 

(2) Ако утврди дека пријавата не е уредна, Заводот 
го повикува подносителот на пријавата во рок кој не 
може да биде подолг од 60 дена сметајќи од денот на 
приемот на повикот, да ги отстрани утврдените недо-
статоци.  

(3) На образложено барање на подносителот на 
пријавата, рокот од ставот (1) на овој член може од 
оправдани причини да се продолжи најмногу уште за  
60  дена. 

(4) Ако подносителот на пријавата во пропишаниот 
рок ја уреди пријавата, ќе се смета дека пријавата била 
уредно поднесена. 

(5) Ако подносителот на пријавата во определениот 
рок не ги отстрани сите недостатоци што бил должен 
да ги отстрани според ставот (1) на овој член, пријавата 
со заклучок ќе се отфрли. 
 

Испитување на условите за признавање  
на правото 

 
Член 156 

Ако пријавата е уредна во смисла на членот 154 од 
овој закон, Заводот испитува дали се исполнети усло-
вите за признавање на правото на трговска марка. 

Решение за одбивање на пријавата 
 

Член 157 
(1) Ако пријавениот знак не може да се признае во 

однос на сите или во однос на некои од наведените 
производи или услуги од причините наведени во чле-
нот 139 од овој закон, Заводот донесува решение за од-
бивање на пријавата. 

(2) Решение за одбивање на пријавата Заводот не 
може да донесе ако претходно, по писмен пат, не го за-
познал подносителот на пријавата со причините пора-
ди кои не може да се признае бараното право, односно 
не може да го признае правото во бараниот обем и ако 
не го повикал подносителот на пријавата во примерен 
рок да се изјасни за тие причини. 

(3) Рокот од ставот (2) на овој член може, на образ-
ложено барање од подносителот на пријавата, да се 
продолжи до шест месеца.  

 
Објавување на пријавата 

 
Член 158 

(1) Ако пријавата на трговска марка ги исполнува 
сите услови, во смисла на членот 154 од овој закон, ако 
знакот не е исклучен од заштита во смисла на членот 
139 од овој закон и ако се платени трошоците за објава, 
податоците од пријавата се објавуваат во службеното 
гласило на Заводот. 

(2) Податоците од пријавата кои се објавуваат во 
службеното гласило на Заводот се утврдуваат со про-
писот кој го донесува директорот на Заводот.  
 

Приговор 
 

Член 159 
(1) Приговор на објавената пријава на трговска мар-

ка до Заводот, во рок од 90 дена од денот на објавата, 
може да поднесе: 

1) подносител на порано пријавената трговска мар-
ка и носителот на порано регистрирана трговска марка 
во смисла на членот 140 ставови од (1) до (4) на овој 
закон; 

2) носителот на трговска марка регистрирана во не-
која земја членка на Париската унија или на СТО, за која 
во Република Македонија неговиот застапник, односно 
претставник поднел пријава без негова согласност; 

3) физичко лице чие име, презиме или лик е иден-
тичен или сличен со објавениот знак; 

4) носител на порано заштитено право од индустри-
ска сопственост, ако предметот на тоа право е иденти-
чен или сличен со објавениот знак; 

5) лицето кое има авторско право на дело кое е 
идентично или слично со објавениот знак и 

6) носителот на трговската марка чија важност пре-
станала поради изминатиот рок на важење во смисла 
на членот 140 став (6) од овој закон. 

(2) Рокот за поднесување приговор од ставот (1) на 
овој член не може да се продолжува. 

(3) За секоја објавена пријава на трговска марка се 
поднесува посебен приговор. 

(4) Содржината на приговорот и начинот за подне-
сување на приговорот се утврдуваат со прописот кој го 
донесува директорот на Заводот. 
 

Испитување на приговорот 
 

Член 160 
(1) Заводот проверува дали приговорот е поднесен 

од лицето кое има право на поднесување приговор во 
смисла на членот 159 став (1) на овој закон и дали при-
говорот е поднесен во пропишаниот рок . 

(2) Ако не се исполнети условите од ставот (1) на 
овој член, Заводот донесува заклучок за отфрлање на 
приговорот. 
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(3) Ако се исполнети условите од ставот (1) на овој 
член, Заводот го известува подносителот на пријавата на 
трговска марка за причините наведени во приговорот и го 
повикува во определен рок, кој не може да биде подолг од 
60 дена, да се изјасни за наведените причини. 

(4) Ако подносителот на пријавата во предвидениот 
рок од ставот (3) на овој член не се изјасни за причини-
те наведени во приговорот, Заводот ќе одлучи врз ос-
нова на наводите во приговорот. 
 

Одлучување по приговорот 
 

Член 161 
(1) Ако подносителот на пријавата се изјасни за 

причините наведени во приговорот, Заводот ја испиту-
ва оправданоста на приговорот, земајќи ги предвид 
причините по приговорот и одговорот по приговорот. 

(2) Ако Заводот утврди дека приговорот е неосно-
ван, приговорот со решение се одбива. 

(3) Решението од ставот (2) на овој член  се доста-
вува до подносителот на пријавата и до подносителот 
на приговорот. 

(4) Ако Заводот во постапката на испитување на 
приговорот утврди дека приговорот е основан,  ја одби-
ва пријавата на трговска марка и за тоа му доставува 
решение на подносителот на пријавата и на подносите-
лот на приговорот. 
 

Донесување на одлука и упис во Регистарот  
на трговски марки 

 
Член 162 

(1) Ако причините предвидени во членот 139 став (1) 
и членот 140 ставови (1) до (6) на овој закон не претставу-
ваат пречка за признавање на правото на трговска марка, 
Заводот донесува заклучок дека се исполнети условите за 
признавање на правото на трговска марка и го повикува 
подносителот на пријавата во рок од 30 дена од денот на 
приемот на заклучокот да ја плати таксата за одржување 
на правото на трговската марка во важност за првиот де-
сетгодишен период, трошоците за објавување на тргов-
ската марка во гласилото на Заводот и трошоците за изда-
вање на исправа на трговска марка. 

(2) Ако подносителот на пријавата во определениот 
рок ги плати таксата и трошоците од ставот (1) на овој 
член, Заводот донесува решение за признавање на пра-
вото на трговска марка и признаеното право се запишу-
ва во регистарот на трговски марки. 

(3) Ако подносителот на пријавата не ги плати та-
ксата и трошоците од ставот (1) на овој член, Заводот 
ќе донесе заклучок со кој ќе ја  отфрли пријавата. 

(4) Содржината и начинот на водење на Регистарот 
на трговски марки, како и содржината и формата на из-
водот од регистарот се утврдуваат со прописот кој го 
донесува директорот на Заводот.  

 
Впишување промени во регистрите 

 
Член 163 

(1) Во Регистарот на пријави на трговски марки и 
во Регистарот на трговски марки се впишуваат проме-
ни кои се однесуваат на подносителот на пријавата, но-
сителот на правото и на самото право. 

(2) Промените кои се впишуваат, содржината и 
формата на барањето и постапката за впишување на 
промените се утврдуваат со прописот кој го донесува 
директорот на Заводот. 
 

Стекнување на право на трговска марка 
 

Член 164 
(1) Правото на трговска марка се стекнува со доне-

сување решение за признавање на правото и со упис на 
трговската марка во регистарот. 

(2) Датумот на уписот на трговската марка во реги-
старот е ист со датумот на донесување на решението за 
признавање на трговската марка. 
 

Објавување на трговската марка 
 

Член 165 
(1) Податоците за трговската марка се објавуваат во 

службеното гласило на Заводот најдоцна во рок од 90 
дена од датумот на запишување на трговската марка во 
регистарот. 

(2) Податоците кои се објавуваат во службеното 
гласило на Заводот се утврдуваат со прописот кој го 
донесува директорот на Заводот.  

 
Исправа за трговска марка 

 
Член 166 

(1) На носителот на правото на трговска марка, За-
водот му издава исправа најдоцна во рок од шест месе-
ца од датумот на донесувањето на решението за приз-
навање на правото на трговска марка.  

(2) Содржината на исправата за трговската марка се 
утврдува со прописот кој го донесува директорот на 
Заводот. 

Материјални права 
 

Член 167 
(1) Носителот на трговската марка има исклучител-

но право да ја користи марката во прометот за означу-
вање на своите стоки, односно услуги. 

(2) Носителот на трговската марка има право покрај 
трговската марка да го употребува симболот "". 

(3) Носителот на трговската марка има право да за-
брани користење во прометот од страна на трети лица 
без негова согласност, знак кој: 

1) е идентичен со трговската марка за идентични 
производи или услуги; 

2) е идентичен или сличен со трговската марка за 
идентични или слични производи или услуги доколку 
таквата сличност може да го доведе во заблуда просеч-
ниот потрошувач, вклучително и можноста од асоција-
ција меѓу знакот и трговската марка и 

3) е идентичен или сличен со трговската марка за 
различни производи или услуги, доколку трговската 
марка е позната во Република Македонија и доколку 
употребата на тој знак без оправдана причина се смета 
за нелојална конкуренција или му штети на дистинктив-
ниот карактер или репутацијата на трговската марка. 

(4) Забраната од ставот (3) на овој член опфаќа и: 
1) ставање на знакот на производите или на нивни-

те пакувања; 
2) давање услуги или пуштање во промет произво-

ди обележани со тој знак или складирање на производи 
со таква намера; 

3) увоз или извоз на производи под тој знак;  
4) користење на знакот при кореспонденција, огла-

сување и рекламирање. 
 

Ограничување на правото 
 

Член 168 
(1) Трговската марка не му дава право на носителот да 

им забрани на трети лица употреба во стоковиот промет 
на нивните имиња, презимиња, знаци или трговски ими-
ња, адреси, престојувалишта, податоци кои се однесуваат 
на видот, квалитетот, количеството, намената, вредноста, 
географското потекло, датумот на производство на стоки-
те или давањето на услугите, или кое било друго обележје 
на стоките, без оглед на фактот што тие податоци се иден-
тични или слични со трговската марка, или претставуваат 
нејзини делови, под услов да се користат во согласност со 
добрите деловни обичаи  и  да не доведуваат до нелојална 
конкуренција. 
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(2) Трговската марка не му дава право на носителот да 
им забрани на трети лица употреба во прометот на знак 
кој е идентичен или сличен со трговската марка, ако е тоа 
потребно заради обележување на намената на производи-
те, особено на нивните резервни делови или видот на ус-
лугите кои се даваат согласно со добрите деловни обичаи 
и да не доведуваат до нелојална конкуренција. 
 

Трпење на потребата у 
Член 169 

(1) Носителот на порано регистрирана трговска марка 
нема да има право да бара поништување на подоцнежна 
трговска марка врз основа на своето поранешно право на 
првенство ниту да забрани употреба на подоцнежна тр-
говска марка во однос на стоките и услугите за кои подоц-
нежната марка била користена, ако за време од пет после-
дователни години свесно ја трпел таа употреба, освен ако 
подоцнежната трговска марка е заштитена несовесно. 

(2) Носителот на трговска марка со подоцнежно пра-
во на првенство  нема право да му ја забрани нејзината 
употреба на носителот на порано регистрираната тргов-
ска марка. 

Исцрпување на правото  
Член 170 

Носителот на правото на трговска марка нема право 
да забрани употреба на трговска марка за стоки или ус-
луги кои тој  сам ги ставил на домашниот пазар или 
тие се ставени на пазарот со негово одобрение, освен 
ако дошло до битни промени на стоките или до влошу-
вање на својствата, или промена на карактерот на сто-
ките или услугите по нивното ставање во промет. 
 

Репродукција на трговската марка  
во публикации  
Член 171 

Доколку репродукцијата на регистрираната тргов-
ска марка во речници, енциклопедии или слични пуб-
ликации создава впечаток дека е генеричко име на про-
изводите или услугите за кои марката е регистрирана, 
издавачот на публикацијата, на барање на носителот на 
правото на регистрираната трговска марка, ќе овозмо-
жи во првото наредно издание на публикацијата, ре-
продукцијата на трговската марка да биде придружена 
со ознака дека марката е регистрирана. 
 

Важење на трговската марка  
Член 172 

(1) Трговската марка важи десет години од денот на 
поднесување на пријавата. 

(2) Важењето на трговската марка може да се про-
должува неограничен број пати и тоа за период од по 
десет години, под услов носителот на правото во текот 
на последната година од десетгодишното важење или 
најдоцна девет месеца од истекот на важењето до Заво-
дот да поднесе барање за продолжување на важењето 
на трговската марка и да ги уплати соодветните такси и 
трошоци на постапката. 

(3) Новиот период на заштита започнува наредниот 
ден по  истекот на последниот ден на претходниот пер-
иод на  десетгодишната заштита. 

(4) Содржината и формата на барањето за продол-
жување на важењето на трговската марка се утврдуваат 
со прописот кој го донесува директорот на Заводот. 
 

Обврска за користење на трговската марка 
 

Член 173 
(1) Носителот на трговската марка е должен заради 

одржување на трговската марка во важност, да ја кори-
сти во прометот на стоките и услугите за кои таа е ре-
гистрирана, освен ако постојат сериозни причини за 
некористењето, независно од волјата на носителот. 

(2) Под користење на трговската марка во смисла 
на ставот (1) од овој член се подразбира и употребата 
на трговската марка на средствата за пакување, катало-
зите, проспектите, упатствата, огласите, фактурите, ко-
респонденцијата, средствата за електронска трговија и 
друго. 

(3) Користењето на трговската марка во незначи-
телно изменет облик со кој не се менува дистинктивни-
от карактер на трговската марка и употребата на марка-
та на производите и опремата исклучиво со цел да се 
извезува, исто така, се смета за употреба. 

(4) Користењето на трговската марка од страна на 
друго лице со одобрение од носителот на правото ќе се 
смета за употреба од самиот носител. 
 
Престанок на важење на право на трговска марка 

 
Член 174 

Трговската марка престанува да важи: 
1) ако истече рокот на важењето, а носителот на 

правото во предвидениот рок не поднесе барање за 
продолжување на важењето на марката и не го плати 
пропишаниот надоместок; 

2) врз основа на писмена изјава на носителот на 
правото со која се одрекува од правото на трговската 
марка и тоа наредниот ден од денот на поднесувањето 
до Заводот;  

3) ако престанало правното лице кое е носител на 
правото на трговска марка - со денот на престанување-
то, односно ако умрело физичкото лице кое е носител 
на правото на трговска марка - со денот на смртта, или 
ако исчезнато лице кое е носител на право на трговска 
марка е прогласено за умрено - со денот на правосил-
носта на решението, освен ако тоа право поминало врз 
правните следбеници, односно врз наследниците на 
физичкото лице и 

4) врз основа на судска одлука, односно акт на За-
водот во случаите предвидени со овој закон - со денот 
определен во таа одлука, односно актот. 

(2) Трговската марка престанува да важи и кога по-
ради неактивноста на носителот на правото станала во-
обичаено име во прометот за производите, односно ус-
лугите за кои е регистрирана. 
 

Права на трети лица 
 

Член 175 
(1) Ако во Регистарот на трговски марки е запиша-

на лиценца, залог или некое друго право во корист на 
трето лице, носителот на трговска марка не може да се 
откаже од своите права без писмена согласност од ли-
цето на чие име е запишана лиценцата, залогот или 
друго право. 

(2) Ако носителот на трговска марка во определе-
ниот рок не ја плати пропишаната такса, а во региста-
рот е запишана лиценца, залог или некое друго право 
во корист на трето лице, Заводот ќе го извести тоа лице 
дека таксата не е платена и дека може да ја плати во 
рок од шест месеца од денот на известувањето и со тоа 
да го задржи запишаното право. 

(3) Во случај на спор за обезбедување на запишани-
те права на трето лице судот може, ако тоа е неопходно 
за обезбедувањето на тие права, да одлучи правото на 
трговската марка да  се пренесе врз лицето на чие име е 
запишана лиценцата, залогот или друго право, до обез-
бедување на  побарувањата. 
 

Предмет на заштита на колективна марка 
 

Член 176 
Со колективна марка се штити знак кој е наменет за 

заедничко означување на производите или услугите од 
страна на здружение или друга асоцијација на правни и 
физички лица. 
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Подносител на пријава на колективна марка 
 

Член 177 
 (1)Подносител на пријавата на колективна марка 

може да биде домашно здружение или друга асоција-
ција на правни и физички лица. 

(2) Под условите од овој закон, а согласно со меѓу-
народните конвенции кои ги потпишала или кон кои 
пристапила Република Македонија, подносител на при-
јава на колективна марка може да биде и странско 
правно лице. 
 
Содржина на пријавата на колективна марка 

 
Член 178 

(1) Кон пријавата на колективната марка се прило-
жува општ акт или договор за колективната марка. 

(2) Општиот акт или договорот од ставот (1) на овој 
член мора да содржи: фирма, односно назив на подно-
сителот на пријавата и назив на органот, односно лице-
то овластено да го претставува подносителот; одредби 
за изгледот на знакот и за производите, односно услу-
гите на кои се однесува знакот; одредби за тоа кој има 
право на употреба на колективната марка и под кои ус-
лови; одредби за правата и обврските на корисниците 
на колективната марка во случај на повреда на тргов-
ската марка; одредби за мерките и последиците во слу-
чај на повреда на трговската марка, како и одредби за 
мерките и последиците во случај на непридржување 
кон одредбите од општиот акт или договорот. 
 

Впишување на измените на договорот  
за колективна марка 

 
Член 179 

(1) На барање на подносителот на пријавата или на но-
сителот на колективната марка, Заводот во регистарот ја 
впишува секоја промена или дополнение на договорот со 
кој се одредува употребата на колективната марка. 

(2) Правата кои произлегуваат од колективната 
марка не можат да се пренесуваат ниту можат да бидат 
предмет на лиценца. 
 

Предмет на заштита на сертификатна марка 
 

Член 180 
(1) Со сертификатна марка се штити знак кој го ко-

ристат неколку трговски друштва под надзор на носи-
телот на сертификатната марка и служи за заштита на 
квалитетот, потеклото, начинот на производство или 
други заеднички карактеристики на стоките или услу-
гите на тие трговски друштва. 

(2) Одредбата од членот 139 став (4) на овој закон 
нема да се применува на сертификатните марки.  
 
Содржина на пријавата на сертификатна марка 

 
Член 181 

(1) Кон пријавата на сертификатната марка се прило-
жуваат правила за користење на сертификатната марка 
кои содржат одредби за: квалитетот, својствата и другите 
карактеристики на стоките или услугите, мерките за кон-
трола кои подносителот на пријавата на сертификатната 
марка ќе ги користи и санкциите кои ќе ги применува. 

(2) Носителот на правото на сертификатната марка 
не може да ја користи таа марка за означување на про-
изводите и услугите кои тој самиот ги произведува. 
 

Меѓународна регистрација 
 

Член 182 
(1) Носителот на трговска марка, односно подноси-

телот на пријавата за признавање на трговска марка, 
може да поднесе пријава за меѓународна регистрација 

на трговската марка согласно со меѓународните дого-
вори и конвенции кон кои пристапила Република Ма-
кедонија. 

(2) За сите прашања кои не се уредени со тие дого-
вори ќе се применуваат одредбите од овој закон. 

(3) Пријавата од ставот (1) на овој член се поднесу-
ва преку Заводот, во постапка утврдена со прописот кој 
го донесува директорот на Заводот.  

(4) За потребите на меѓународните регистрации на 
трговските марки, според Мадридскиот договор и Ма-
дридскиот протокол, објавата на пријавата пропишана 
во членот 158 на овој закон се заменува со објава на 
меѓународната регистрација во службеното гласило на 
Светската организација за интелектуална сопственост. 

(5) Рокот за поднесување приговор против призна-
вањето на меѓународно регистрирана трговска марка за 
Република Македонија тече од првиот ден во месецот 
кој следува по месецот на издавањето на службеното 
гласило на Светската организација за интелектуална 
сопственост во кое таа трговска марка е објавена. 

 
ЧЕТВРТИ ДЕЛ 

 
ОЗНАКА НА ПОТЕКЛО НА ПРОИЗВОДОТ И ГЕОГ-

РАФСКА ОЗНАКА 
 

Предмет на заштита 
 

Член 183 
(1) Географскиот назив се штити со ознака на по-

теклото на производот и географската ознака.  
(2) Со географски назив се обележуваат производи-

те кои ги произведуваат физички или правни лица на 
определено географско подрачје. 
 

Ознака на потекло 
 

Член 184 
Ознаката на потеклото е географскиот назив на зем-

јата, регионот или местото со кое се означува произво-
дот кој потекнува од тоа подрачје и чиј квалитет и по-
себни својства исклучиво или претежно се условени од 
географската средина вклучително и природните и чо-
вечките фактори и чие производство, преработка и 
подготовка во целина се одвиваат на одредено ограни-
чено подрачје на потеклото. 
 

Географска ознака 
 

Член 185 
(1) Географска ознака е географскиот назив  на зем-

јата, регионот или местото со кое се означува произво-
дот чиј квалитет, углед или други карактеристики во 
суштина можат да се припишат на географското потек-
ло. 

(2) Географската ознака, за еден производ, може да 
се штити под услов производството и/или постапката 
и/или подготовката на производот да се одвива во 
определено место на потеклото. 

(3) Географските називи кои не ги исполнуваат ус-
ловите за заштита како ознака на потеклото можат да 
се заштитат како географски ознаки.  
   

Потекло на суровините 
 

Член  186 
Со исклучок на виното и другите алкохолни пијала-

ци, производот може да се обележува со ознака на по-
текло и кога суровините за негово производство потек-
нуваат од пошироко подрачје или надвор од подрачјето 
на преработка под услов: 

1) определеното подрачје за производство на суро-
вини да е ограничено или да постојат посебни услови 
за производство на суровини и 
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2) за квалитетот и посебните својства на произво-
дот да е решавачки традиционалниот начин на произ-
водство, односно човечкиот фактор.  
 

Традиционални називи 
 

Член 187 
Со ознаката на потеклото, односно со географската 

ознака може да се штити и географскиот назив на опре-
делена земја, регион или место, кој со долга употреба 
во прометот станал општопознат како назив за произ-
водот кој потекнува од таа територија, како и традици-
оналниот географски или негеографски назив кој упа-
тува на определено потекло на производот, а ги испол-
нува условите од членот 184, односно членот 185 став 
(2) на овој закон. 
 

Подрачје на заштита 
 

Член 188 
Географскиот назив може да се употреби за обеле-

жување на природни производи, земјоделски произво-
ди, индустриски производи, занаетчиски производи и 
производи од домашна ракотворба. 
 

Исклучување од заштита 
 

Член 189 
Со географска ознака, односно со ознака на потек-

лото не може да се штити називот на местото на потек-
лото на производот кој: 

1) не ги исполнува условите пропишани со овој за-
кон; 

2) е спротивен на закон и моралот; 
3) со својата содржина може да создаде  забуна 

во поглед на видот, потеклото, квалитетот, начинот 
на производството или други својства на произво-
дот;  

4) е еднаков на називот на растителна сорта или 
животинска раса, во случај кога тоа би ја довело 
јавноста во заблуда во поглед на географското по-
текло и 

5) е идентичен или сличен на географскиот назив 
или трговската марка порано регистрирани за идентич-
ни или слични производи, кога постои веројатност по-
трошувачите да се доведат во заблуда.  
 

Забрана за заштита 
 

Член 190 
(1) Со географска ознака, односно со ознака на по-

теклото не може да се заштити називот на местото на 
потекло за производот кој со долга употреба во проме-
тот станал општопознат за обележување на определен 
вид производи.   

(2) Називот на местото на потекло заштитен со гео-
графска ознака, односно со ознака на потеклото, не мо-
же да стане генерички. 
 

Хомоними 
 

Член 191 
Ако називите на две или повеќе места на потек-

ло на производите се еднакви или скоро еднакви во 
пишана форма, заштитата на таквите називи со гео-
графска ознака или ознака на потеклото ќе им биде 
одобрена на сите лица кои ги исполнуваат условите 
предвидени со овој закон и на начин утврден со 
прописот кој го донесува директорот на Заводот, 
врз принципите на рамноправност на производите-
лите на пазарот и вистинското информирање на по-
трошувачот, со исклучок кога тоа би довело до за-
ведување на јавноста во поглед на географското по-
текло. 

Еднаков третман на домашни и странски лица 
 

Член 192 
(1) Географски назив може да се штити и во полза 

на странско физичко или правно лице, како и да се из-
врши упис на овластен корисник на заштитениот гео-
графски назив само ако тие права  им се признаени во 
земјите на потеклото и ако ги исполнуваат условите 
предвидени со овој закон. 

(2) Правата од ставот (1) на овој член странските фи-
зички и правни лица можат да ги уживаат во случај кога 
тоа произлегува од меѓународните договори кои ги рати-
фикувала Република Македонија или врз основа на била-
терален договор за заемна заштита ако е така предвидено 
со прописите на земјата од која потекнува лицето. 

(3) Географскиот назив кој веќе е заштитен со гео-
графска ознака, односно ознака на потеклото во Репуб-
лика Македонија може да се штити и во странство врз 
основа на билатерални договори за заемна заштита или 
меѓународни договори кои ги  ратификувала Републи-
ка Македонија.  

(4) Пријава за заштита надвор од земјата можат да 
поднесат само корисниците на географските називи 
кои се запишани во соодветниот регистар на Заводот. 
 

Поведување постапка 
 

Член 193 
Постапка за заштита на географски назив, односно за 

признавање на правото на користење на заштитен гео-
графски назив се поведува со пријава која содржи барање 
за заштита на географскиот назив, односно  барање за 
признавање на правото за користење на заштитениот гео-
графски назив и други прилози пропишани со овој закон . 
 

Пријава на странско лице 
 

Член 194 
Странските лица кога ја поднесуваат пријавата, во 

прилог на барањето за признавање на географски назив, 
односно на барањето за признавање на правото на кори-
стење приложуваат препис на јавна исправа или друг пра-
вен акт на службениот јазик на земјата на потеклото како 
доказ дека географскиот назив е заштитен во таа земја, 
односно дека е признаено правото на овластен корисник, 
како и заверен превод на македонски јазик. 
 

Единственост на пријавата 
 

Член 195 
Со една пријава може да се побара заштита, однос-

но право на користење само на еден географски назив 
кој се однесува само на еден вид производ. 
 

Подносител на пријава 
 

Член 196 
Пријавата за заштита на географскиот назив можат 

да ја поднесат:  
- физички и правни лица кои произведуваат опреде-

лен производ и форми на здруженија кои можат да 
стекнуваат право и преземаат обврски во однос на  за-
штитата, односно правото на користење и 

- државен орган, единица на локалната самоуправа 
и коморите заинтересирани за заштита на географските 
називи на подрачјето на нивното дејствување.  
 

Содржина на пријавата 
 

Член 197 
(1) Пријавата за заштита на географски назив содр-

жи барање  за заштита на географскиот назив со назна-
ка дека се бара заштита со ознака на потеклото или со 
географска ознака.   
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(2) Пријавата за заштита на географски назив со оз-
нака на потеклото покрај барањето за заштита на гео-
графски назив содржи елаборат за производот кој ќе се 
означува со географскиот назив. 

(3) Пријавата за заштита на географскиот назив со 
географска ознака покрај барањето за заштита на гео-
графскиот назив содржи спецификација за производот 
кој ќе се означува со географски назив. 

(4) Ако пријавата за заштита на географски назив 
со географска ознака се однесува на производите вино 
и други алкохолни пијалаци, наместо спецификација 
содржи елаборат за производот. 

(5) Содржината и формата на  пријавата од ставот 
(1) на овој член, елаборатот, спецификацијата и други-
те состојки и прилози подетално се утврдуваат со про-
писот кој го донесува директорот на Заводот. 
 

Елаборат 
 

Член 198 
(1) Елаборатот го изработува институција која ги 

исполнува условите предвидени со прописот кој го до-
несува директорот на Заводот. 

(2) Контролата на посебните својства на производот 
може да ја врши институцијата која го изработила ела-
боратот или друга институција која ги исполнува усло-
вите предвидени со прописот кој го донесува директо-
рот на Заводот, за што издава доказ.  

(3) Подносителот на пријавата за заштита на географ-
ски назив со географска ознака ја изработува специфика-
цијата и гарантира за податоците внесени во истата. 
 

Регистри 
 

Член 199 
(1) Заводот води регистар на пријави за заштита на 

географските називи и регистар на пријави за користе-
ње на заштитените географски називи, регистар на за-
штитени географски називи и регистар на корисници 
на заштитени географски називи. 

(2) Содржината и начинот на водење на регистрите 
се утврдува со прописот кој го донесува директорот на 
Заводот.  

(3) На писмено барање од заинтересираните лица, 
Заводот издава извод од регистрите.  
 

Стекнување на право 
 

Член 200 
(1) Заштита на називот на местото на потеклото за 

производите со географската ознака, односно со ознака 
на потеклото се врши со донесување на решение и 
упис на географскиот назив на производот и видот на 
производот на кој се однесува тој назив во регистарот 
на заштитени географски називи. 

(2) Правото на користење заштитени географски 
називи се стекнува со издавање решение за признавање 
на правото и со упис во регистарот на корисници на за-
штитени географски називи. 
 

Важење на правото 
 

Член 201 
(1) Заштитата на географскиот назив важи неогра-

ничено. 
(2) Правото на користење на заштитениот географ-

ски назив важи пет години, сметајќи од денот на доне-
сувањето на решението. 

(3) Важењето на правото на користење може да се 
продолжува неограничен број пати и тоа за период од 
по пет години, под услов носителот на правото во те-
кот на петтата година од важењето до Заводот да под-
несе барање за продолжување на важењето на правото 
на користење на заштитениот географски назив. 

(4) Содржината и формата на барањето за продол-
жување на важењето се утврдува со прописот кој го до-
несува директорот на Заводот.  

(5) Правото на користење на заштитениот географ-
ски назив ќе се продолжи ако се исполнети условите за 
признавање на тоа право, во спротивно правото преста-
нува да важи наредниот ден од денот на истекот на 
петтата година од неговото важење. 
 

Право на користење 
 

Член 202 
(1) Ознаката на потеклото е колективно право и мо-

жат да го користат исклучиво правни и физички лица 
кои: 

1) произведуваат производ чиј географски назив е 
заштитен со  ознака на потеклото; 

2) производниот процес во целост го извршуваат на 
географското подрачје кое е точно дефинирано во ела-
боратот и 

3)  се запишани  во регистарот на корисници како 
корисници на таа ознака на потеклото. 

(2) Географската ознака е колективно право и може 
да ја користат  правни и физички лица, кои: 

1) произведуваат производ чиј географски назив е 
заштитен со географска ознака; 

2) производството и/или преработката и/или подго-
товката на производот ја извршуваат на географското 
подрачје кое е точно дефинирано во спецификацијата и 

3) се запишани  во регистарот на корисници како 
корисници на таа географска ознака. 
 

Содржина на пријавата за користење 
 

Член 203 
(1) Пријавата за признавање на правото на користе-

ње содржи: 
1) барање за признавање на правото на користење 

на заштитен географски назив; 
2)  доказ за вршење определена дејност;  
3) доказ за извршена контрола, ако се бара приз-

навање на право на користење на ознака на потек-
лото, односно изјава од подносителот ако се бара 
признавање на право на користење на географска 
ознака и 

4) доказ за извршена контрола ако се бара 
признавање на право на користење на географска 
ознака во случаите за вино и други алкохолни пи-
јалаци. 

(2) Содржината и формата  на пријавата од ставот 
(1) на овој член и другите состојки и прилози се утвр-
дуваат со прописот кој го донесува директорот на Заво-
дот. 
 

Испитување на пријавата 
 

Член 204 
(1) Ако пријавата не ги содржи сите потребни со-

стојки и прилози согласно со овој закон и прописот кој 
го донесува директорот на Заводот, Заводот го повику-
ва подносителот на пријавата во рок од 30 дена од де-
нот на приемот на повикот да ги отстрани утврдените 
недостатоци.  

(2) На образложено барање од подносителот на 
пријавата може од оправдани причини рокот од ста-
вот (1) на овој член да се продолжи најмногу уште за 
30 дена. 

(3) Ако подносителот на пријавата во определениот 
рок не ја уреди пријавата или не ги плати трошоците 
кои е должен да ги плати за уредување на пријавата, 
Заводот со заклучок ќе ја отфрли пријавата за заштита 
на географскиот назив, односно пријавата за признава-
ње на правото на користење на заштитениот географ-
ски назив. 
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Исполнување на условите 
 

Член 205 
Ако согласно со овој закон и прописот кој го доне-

сува директорот на Заводот, Заводот утврди дека при-
јавата е уредна, продолжува со испитување на пријава-
та во смисла дали таа ги исполнува со закон предвиде-
ните услови за заштита на географскиот назив, односно 
за признавање на правото на овластен корисник. 
 

Постапка по пријавата и одлучување 
 

Член 206 
(1) Ако Заводот утврди дека пријавата не ги исполну-

ва условите за заштита на географскиот назив, односно за 
признавање на правото на овластен корисник на заштите-
ниот географски назив, писмено ќе го извести подносите-
лот на пријавата за причините заради кои не може да го 
заштити географскиот назив, односно да го признае пра-
вото на овластен  корисник и ќе го повика подносителот 
на пријавата во рок од 90 дена од денот на приемот на из-
вестувањето да се изјасни за причините . 

(2) На образложено барање од подносителот на 
пријавата може, од оправдани причини, рокот од ста-
вот (1) на овој член да се продолжи најмногу уште за  
90 дена. 

(3) Ако подносителот на пријавата во предвидениот 
рок воопшто не се изјасни или ако се изјасни, а Заводот 
утврди дека не може да се заштити географскиот назив, 
односно да се признае правото на овластен корисник 
на заштитениот географски назив, со решение ќе ја од-
бие пријавата за заштита на географскиот назив, однос-
но пријавата за признавање на правото на овластен ко-
рисник на географскиот назив. 

(4) Ако во случајот од ставот (3) на овој член е во 
прашање  пријава за заштита на географски назив со оз-
нака на потеклото која ги исполнува условите да биде 
заштитена со географска ознака, Заводот  ќе го извести 
подносителот на пријавата и со негова согласност гео-
графскиот назив ќе го заштити со географска ознака.  
 

Донесување решение 
 

Член 207 
(1) Ако пријавата за заштита на географскиот назив 

ги исполнува условите предвидени со овој закон, Заво-
дот ќе донесе решение за заштита на  географскиот на-
зив и истиот го запишува во регистарот на заштитени 
географски називи. 

(2) Ако пријавата за признавање на правото на овла-
стен корисник на географскиот назив ги исполнува усло-
вите предвидени со овој закон, Заводот со заклучок ќе го 
повика подносителот на пријавата, во рок од 30 дена од 
приемот на заклучокот да ја плати таксата за признавање 
на правото за овластен корисник на географскиот назив за 
првите пет години, трошоците за објавување на податоци-
те за признаеното право на користење на заштитениот ге-
ографски назив, како и за издавање исправа и да достави 
доказ за извршените  уплати. 

(3) Ако подносителот на пријавата во определениот 
рок од ставот (2) на овој член не достави доказ за извр-
шените уплати, Заводот со заклучок ќе ја отфрли при-
јавата за признавање на правото на овластен корисник 
на заштитениот географски назив.   
 

Запишување во регистрите 
 

Член 208 
Ако подносителот на пријавата достави докази за 

извршената уплата од членот 207 став (2) на овој закон, 
Заводот донесува решение за признавање на правото на 
овластен корисник и  го запишува во регистарот на ко-
рисници на заштитените географски називи и во реги-
старот за заштитени географски називи. 

Објавување на заштитениот географски назив 
 

Член 209 
(1) Објавувањето на заштитениот географски назив 

во службеното гласило на Заводот се врши по службе-
на должност. 

(2) Податоците за заштитениот географски назив 
кои се објавуваат во службеното гласило се утврдуваат 
со прописот кој го донесува директорот на Заводот.  
 
Објавување на податоците за овластен корисник 

 
Член 210 

(1) По извршената уплата на трошоците за обја-
вување од страна на носителот на правото за овла-
стен корисник, Заводот ги објавува податоците за 
признаеното право на овластен корисник во службе-
ното гласило. 

(2) Податоците за признаеното право на овластен 
корисник кои се објавуваат во службеното гласило се 
утврдуваат со прописот кој го донесува директорот на 
Заводот. 
 

Исправа 
 

Член 211 
(1) На овластениот корисник на заштитениот гео-

графски назив, Заводот му издава исправа за признае-
ното право на овластен корисник, во рок од шест месе-
ца од денот на донесувањето на решението. 

(2) Содржината на исправата од ставот (1) на овој 
член се утврдува со прописот кој го донесува директо-
рот на Заводот. 
 

Права на корисникот 
 

Член 212 
(1) Корисникот на заштитениот географски назив 

има право истиот да го користи за означување исклу-
чиво за оној вид производ кој е запишан во регистарот 
на заштитени географски називи на Заводот.  

(2) Правото на користење се однесува и на употре-
бата на заштитениот географски назив врз средствата 
за пакување, деловните исправи и рекламните матери-
јали. 

(3) Начинот на означување на производите чии гео-
графски називи се заштитени се утврдуваат со пропи-
сот кој го донесува директорот на Заводот 

 
Непрометливост 

 
Член 213 

(1) Правото на користење на заштитениот географ-
ски назив со договор не може да  се пренесува,  отста-
пува и да се дава во залог. 

(2) Ако заштитениот  географски назив е предмет 
на порано пријавена или регистрирана трговска марка, 
таквата трговска марка не може да се пренесува, отста-
пува и дава во залог. 
 

Забрана 
 

Член 214 
(1) Корисниците на географските називи можат да 

поднесат барање да се забрани: 
1) директно или индиректно неовластено користе-

ње на заштитениот географски назив за исти или слич-
ни производи заради стекнување имотна корист; 

2) означување на производите кои не потекнуваат  
од местото на потеклото назначено со заштитениот ге-
ографски назив дури и кога е назначено вистинското 
потекло, кога е употребен нејзиниот превод или кога се 
користи во придружба на дополнителни изрази, како 
род, вид, тип, имитација и друго; 
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3) секоја форма на користење на заштитениот гео-
графски назив која нанесува штета на угледот или го 
искористува угледот на заштитениот географски назив; 

4) секое користење на невистинита информација 
која би го довела во заблуда потрошувачот во поглед 
на географското потекло, квалитетот  или својствата на 
производот, а се става на пакувањето, деловните испра-
ви или на други документи, со што остава погрешен 
впечаток за вистинското потекло и 

5) секоја друга примена која би можела да го доведе 
потрошувачот во заблуда во врска со географското по-
текло на производот. 
 

Слободно користење 
 

Член 215 
(1) Овластените корисници на заштитените  гео-

графски називи  не можат да бараат забрана заради по-
вреда на правото кога заштитениот географски назив 
се користи со цел за известување и едуцирање на јавно-
ста на начин кој не им штети на нивните интереси.  

(2) Употребата на географските називи за целите од 
ставот (1) на овој член  се врши без надоместок . 
 

Промени во регистарот 
 

Член 216 
(1) На писмено барање на подносителот на пријавата  

или на овластениот корисник на заштитениот географски 
назив, Заводот ги впишува во соодветниот регистар сите 
промени кои се во врска со признаеното  право на овла-
стен корисник, кои настанале по поднесувањето на прија-
вата или по признавањето на правото, под услов тие да 
соодветствуваат на вистинската состојба. 

(2) Доколку барањето се однесува на значајни про-
мени во обемот на производството, со барањето се до-
ставува и доказот од членот 197 ставови (2) и (3) на 
овој закон, не постар од шест месеца. 

(3) Промените запишани во регистарот на овласте-
ните корисници се објавуваат во службеното гласило 
на Заводот. 

(4) Содржината и формата на барањето за впишува-
ње на промените се утврдува со прописот кој го доне-
сува директорот на Заводот. 
 
Услови за укинување на правото на користење 

 
Член 217 

Решението за признавање на правото на користење 
на заштитениот географски назив може да се укине ако 
се утврди дека престанале да постојат условите за 
признавање на правото за користење на заштитениот 
географски назив предвидени со овој закон. Во постап-
ката, по барањето за укинување на решението за приз-
навање на правото за користење на заштитениот гео-
графски назив, овластениот корисник на заштитениот 
географски назив  е должен да докаже дека постојат ус-
лови за признавање на правото.  
 

Барање за укинување на решението 
 

Член 218 
(1) Решението за признавање на правото за користе-

ње на заштитениот географски назив може да се укине 
по службена должност, на барање на заинтересирано 
лице или  јавен обвинител. 

(2) Барањето за укинување решение од ставот (1) на 
овој член се поднесува во писмена форма до Заводот. 

(3) Кон барањето од ставот (2) на овој член, подно-
сителот е должен да ги достави потребните докази. 

(4) Заводот е должен во рок од 15 дена од приемот 
на барањето да му го достави барањето на носителот на 
правото на користење и да го повика да се изјасни во 
рок од 30 дена од приемот на известувањето. 

(5) Содржината на барањето за укинување на реше-
нието од ставот (1) на овој член се утврдува со пропи-
сот кој го донесува директорот на Заводот. 
 

Продолжување на постапката за укинување  
на решението 

 
Член 219 

(1) Ако подносителот на барањето за укинување на 
решението за признавање на правото за користење на  
заштитен географски назив во текот на постапката се 
откаже од барањето, Заводот може да продолжи со по-
стапката по службена должност. 

(2) На лицето кое е запишано како овластен корис-
ник во соодветните регистри му престанува правото за 
користење на заштитениот географски назив следниот 
ден од денот на правосилното решение за укинување 
на тоа право. 

 
ПЕТТИ ДЕЛ 

 
СУДСКА ЗАШТИТА 

 
Повреда на правата 

 
Член 220 

(1) Лицето кое ќе ги повреди правата од индустри-
ска сопственост уредени со овој закон одговара за ште-
та според општите правила за надоместување на штета-
та. 

(2) Лицето чиешто право е повредено, покрај надо-
местокот на штетата, може да бара судот да му наложи 
на лицето кое ги повредило неговите права да се воздр-
жи од натамошна повреда, да му ги одземе и уништи 
производите кои се произведени или ставени во промет 
со кои се врши повреда на правото, да бара доставува-
ње на документацијата и податоците од лицето кое го 
повредило правото и да се објави пресудата со која се 
утврдува повредата  во средствата за јавно информира-
ње, на трошок на тужениот. 
 

Тужба 
 

Член 221 
(1) Тужба за повреда на правата уредени со овој за-

кон може да поднесе подносителот на пријавата, носи-
телот на правото, како и стекнувачот на исклучителна 
лиценца, овластениот корисник на географската озна-
ка, односно ознаката на потеклото на производот и ов-
ластениот корисник на колективната и сертификатната 
(гарантната) трговска марка. 

(2) Постапката поради повреда на правото од прија-
вен патент,  индустриски дизајн, трговска марка и ко-
ристење на географска ознака, односно ознака на по-
теклото на производот, судот може да ја прекине до до-
несувањето на решение за признавање на соодветното 
право од Заводот. 

(3) Како повреда на пријавените и признаените пра-
ва уредени со овој закон се смета секое неовластено ко-
ристење, располагање, ограничување, имитирање, асо-
цијација, вознемирување на правата и слично, спротив-
но на одредбите од овој закон. 

(4) За имитирање, во смисла на ставот (3) од овој 
член се смета ако просечниот купувач на стоки, однос-
но услуги, без оглед на видот на производите може да 
ја согледа разликата само ако обрне посебно внимание, 
односно ако кај трговската марка се работи за превод 
или транскрипција, односно транслитерација. 

(5) Со тужбата која се однесува на повреда на пра-
вото од патент, тужителот е должен да достави соодве-
тен писмен доказ, согласно со членот 60 од овој закон. 

(6) Судот може да го определи рокот во кој тужите-
лот треба да го достави доказот од  ставот  (5) на овој 
член.  
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(7) Ако доказот од ставот (5) на овој член не биде 
поднесен во рокот којшто го определил судот,  тужбата 
ќе се отфрли.  
 

Рок за поднесување тужба 
 

Член 222 
Тужба за повреда на правата уредени со овој закон 

може да се поднесе во рок од три години од денот кога 
тужителот дознал за повредата и за сторителот, а нај-
доцна во рок од пет години од сторената повреда. 
 

Итност на постапката 
 

Член 223 
Постапката по тужбата за повреда на правата уреде-

ни со овој закон е итна. 
 
Огласување за носител на патент, односно инду-

стриски дизајн 
 

Член 224 
Пронајдувачот, односно авторот, неговиот наслед-

ник или друг правен следбеник може со тужба кај над-
лежниот суд да бара за сето време на траењето на па-
тентот,  односно индустрискиот дизајн, судот да го ог-
ласи за носител на патентот, односно индустрискиот 
дизајн, ако патентот, односно индустрискиот дизајн е 
издаден на име на лице кое не е пронајдувач, односно 
автор, негов наследник или друг правен следбеник.  
 

Запишување во регистарот 
 

Член 225 
(1) Во рок од 90 дена од денот на доставувањето 

на правосилната судска одлука со која е уважено 
тужбеното барање, тужителот може да бара да се за-
пише во соодветниот регистар како носител на соод-
ветното право и за тоа Заводот да му издаде соодвет-
на исправа.  

(2) Ако лицето  на кое му е уважено тужбеното ба-
рање во рокот од ставот (1) на овој член не поднесе ба-
рање да се запише во соодветниот регистар како носи-
тел на правото што му е признаено, запишаното право 
ќе се избрише од соодветниот регистар. 
 

Права на трети лица 
 

Член 226 
Правата со кои  трето лице се стекнало од поранеш-

ниот носител на правата, важат и спрема новиот носи-
тел на правата, ако биле запишани во соодветен реги-
стар или уредно пријавени за запишување пред започ-
нување на спорот. 
 

Спор за признавање на авторство 
 

Член 227 
(1) Пронајдувачот на патентот, односно авторот на 

индустрискиот дизајн, може со тужба кај надлежниот 
суд да бара да биде наведен во пријавата и во сите ис-
прави. 

(2) Со смртта на пронајдувачот, односно авторот од 
ставот (1) на овој член, правото на тужба преминува 
врз неговите наследници. 
 

Барање за објавување на пресудата 
 

Член 228 
(1) Покрај барањето од членот 220 став (2)  на овој 

закон, тужителот може да бара правосилната пресуда 
со која нему му е признаено правото дека е пронајду-
вач, односно автор јавно да се објави на трошок на ту-
жениот. 

(2) Покрај барањето од ставот (1) на овој член, ту-
жителот може да бара и надомест на нематеријална 
штета. 
 

До кога може да се поднесе тужба 
 

Член 229 
Тужбата од членот 227 на овој закон може да се 

поднесе од денот на поднесувањето на пријавата, како 
и за сето време на траењето на патентот, односно инду-
стрискиот дизајн. 
 

Повреда на морално право 
 

Член 230 
При повреда на моралното право судот може да му 

досуди на пронајдувачот, односно на авторот да му се 
исплати соодветен надоместок за претрпена повреда на 
неговата личност, чест и углед, односно за неимотна 
штета доколку утврди дека околностите на случајот, 
посебно степенот на повредата и нејзиното траење, тоа 
го оправдуваат. 
 

Оспорување на правото на трговска марка 
 

Член 231 
(1) Правно или физичко лице може со тужба за 

утврдување да бара од судот да утврди дека знакот што 
го употребува во прометот за обележување на своите 
стоки, односно услуги е идентичен или сличен со тр-
говската марка што ја употребува друго правно или 
физичко лице за обележување на своите стоки, односно 
услуги од ист или сличен вид и дека тој знак бил оп-
штопознат како обележје на стоките, односно услугите 
на тужителот уште пред туженикот да поднесе пријава 
за трговска марка. 

(2) Тужителот може да бара од судот него да го ог-
ласи за носител на трговската марка. 

(3) Тужбата од ставот (1) на овој член судот нема да 
ја уважи ако тужениот - носител на трговската марка 
докаже дека уште пред поднесувањето на пријавата го 
употребувал спорниот знак за ист или сличен вид сто-
ки, односно услуги и тоа исто толку колку и тужителот 
или подолго отколку тужителот. 

(4) Тужбата од ставот (1) на овој член не може 
да се поднесе по истекот на пет години од денот на 
уписот на трговската марка во регистарот на тргов-
ски марки. 

 
Други случаи на оспорување на правото  

на трговска марка 
 

Член 232 
Лицето кое во времето на поднесување на пријавата 

за признавање на правото на трговска марка има фир-
ма, односно назив идентичен со трговската марка на 
друго лице, може да ја оспори таа трговска марка за 
истиот или сличен вид на стоки, односно услуги, освен 
ако носителот на трговската марка, во моментот на 
поднесувањето на пријавата, имал иста фирма, односно 
назив. 
 

ШЕСТИ ДЕЛ 
 

МЕРКИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
 

Привремени мерки 
 

Член 233 
Лицето кое може да поднесе тужба за повреда на 

неговите права уредени со овој закон, може да поднесе 
предлог судот да дозволи привремени мерки, под усло-
ви и на начин предвидени со одредбите од Законот за 
извршната постапка. 
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Доставување податоци и други документи 
 

Член 234 
(1) Носителот на правото може да бара од лицата кои 

имаат каква било врска со повредата на правата уредени 
со овој закон (произведувач, печатар, увозник, дистрибу-
тер, консигнатор, сопственик, продавач, имател на приме-
роци, предмети или средства со кои било повредено пра-
вото или други лица), без одлагање да му ги достават по-
датоците и документите во врска со повредата. 

(2) Доколку лицата од ставот (1) на овој член не ги 
достават податоците или документите со кои распола-
гаат, одговараат за надоместок на штета што настанува 
заради недоставувањето. 

(3) Доколку носителот на правото од ставот (1) на 
овој член ги злоупотреби податоците, односно доку-
ментите кои ги прибавил од лицата од ставот (1) на 
овој член, а со тоа им причинил штета, должен е да им 
ја надомести причинетата штета според општите 
одредби за надоместок на штета. 
 

Царински мерки 
 

Член 235 
(1) Доколку носителот на правото пријави дека со 

увозот на определена стока во Република Македонија 
се повредуваат правата уредени со овој закон, царин-
ските органи, на негово барање, можат да ги определат 
следниве мерки: 

1) овластеното лице од царината во придружба на 
носителот на правото или неговиот застапник да ја 
прегледа стоката што е предмет на увозот и истата  да 
се исклучи од прометот или да се складира на безбедно 
место, ако увозникот нема соодветен веродостоен до-
каз за производство на стоката што се увезува. 

(2) На барање на царинските органи или на увозни-
кот, носителот на правото е должен да положи кауција 
за евентуалната штета што би настанала со дозволува-
њето на мерките од ставот (1) на овој член.  

(3) Царинските органи се должни за донесените мерки 
веднаш да ги известат увозникот и примачот на стоката. 

(4) Царинските органи ќе ги укинат донесените 
мерки од ставот (1) на овој член доколку носителот на 
правото во рок од осум  дена не поднесе тужба до над-
лежниот суд за повреда на правото. 
 

Граѓанска казна 
 

Член 236 
(1) При повреда на правата стекнати врз основа на 

овој закон, ако правата се повредени со намера или 
крајна небрежност, носителот на правото може да по-
бара исплата на вообичаениот надоместок, зголемен за 
200%, независно дали заради повредата претрпел имот-
на штета во тој износ. 

(2) При одлучувањето по барањето за плаќање казна од 
ставот (1) на овој член и одмерувањето на нејзината виси-
на, судот ќе ги има предвид сите околности на случајот, по-
себно степенот на вината на тужениот, износот, вообичае-
ниот надомест, како и превентивната цел на казната. 

(3) Доколку имотната штета е поголема од казната, 
носителот на правото има право да бара разлика до це-
лосно обесштетување. 
 

СЕДМИ ДЕЛ 
 

ПРОМЕТЛИВОСТ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИ-
СКА СОПСТВЕНОСТ 

 
Договор за пренос 

 
Член 237 

(1) Подносителот на пријавата на право од инду-
стриска сопственост и носителот на правото, со дого-

вор во целина или делумно може да го пренесат своето 
право под условите предвидени со овој закон и со дру-
ги прописи. 

(2) Договорот за пренос на правото мора да биде 
составен во писмена форма и потписите на договорни-
те страни да бидат заверени од нотар.  

(3) Договорот од ставот (2) на овој член по барање 
на една од договорните страни, се запишува во соодве-
тен регистар кој се води во Заводот. 

(4) Договорот од ставот (2) на овој член кој не е со-
ставен во писмена форма и не е заверен од нотар не 
произведува правно дејство.  

(5) Договорот за пренос на право што не е запишан 
во соодветниот регистар на Заводот не произведува 
дејство спрема трети лица. 
 

Договор за лиценца 
 

Член 238 
(1) Подносителот на пријавата на право на индустри-

ска сопственост и носителот на правото, може со договор 
за лиценца да го отстапат на користење  тоа право, под ус-
лови предвидени со овој закон и со други прописи.   

(2) Договорот за лиценца мора да биде составен во 
писмена форма. 

(3) Ако пријава на патент поднеле повеќе лица или 
ако носители на патент се повеќе лица, за склучување 
на договорот за лиценца е потребна согласноста од си-
те тие лица. 

(4) Доколку не постои согласност за склучување на 
договор за лиценца од ставот (3) на овој член, за отста-
пување на правото на користење се применуваат пра-
вилата на сосопственост. 

(5) Договорот за лиценца кој не е составен во пис-
мена форма не произведува правно дејство. 

(6) Договорот за лиценца по барање на една од до-
говорните страни, се запишува во соодветниот реги-
стар кој се води во Заводот. 

(7) Договорот за лиценца што  не е запишан во со-
одветниот регистар на Заводот не произведува дејство 
спрема трети лица. 
 

Елементи на договорот за лиценца 
 

Член 239 
 Договорот за лиценца мора да содржи одредби за: 

предметот, времето на траење на лиценцата, обемот на 
лиценцата, назначување дали лиценцата е исклучител-
на, како и висината на надоместокот за отстапеното ко-
ристење на правото, ако надоместокот е договорен. 
 

Ништовност на договорот за лиценца 
 

Член 240 
Во договорот за лиценца ништовна е секоја одредба ко-

ја на корисникот на лиценцата му поставува ограничувања 
кои не произлегуваат од правото што е предмет на догово-
рот или која е непотребна за зачувување на тоа право. 

 
ОСМИ ДЕЛ 

 
ПРЕСТАНОК НА ПАТЕНТ И ТРГОВСКА МАРКА ВО 

СЛУЧАЈ НА НЕКОРИСТЕЊЕ 
 

Престанок на патент 
 

Член 241 
(1) Ако со присилна лиценца не можела да се по-

стигне целта поради која лиценцата била издадена по 
барање на заинтересирано правно или физичко лице, а 
по претходно прибавено мислење на органот на упра-
вата надлежен за областа во која патентираниот про-
најдок треба да се примени, може да се донесе решение 
за престанок на патентот. 



Стр. 34 - Бр. 40 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 јуни 2004 
 

(2) Барањето за престанок на патентот не може да 
се поднесе пред истекот на две години од денот на да-
вањето на првата присилна лиценца. 

(3) Барањето од ставот (2) на овој член се поднесува 
во писмена форма до Заводот. 

(4) Заводот е должен во рок од 50 дена од приемот 
на барањето да му го достави барањето на носителот на 
правото и да го повика да се изјасни во определен рок 
кој не може да биде подолг од 60 дена од приемот на 
известувањето. 

(5) Содржината на барањето за престанок на важе-
ње на патент поради некористење се утврдува со про-
писот кој го донесува директорот на Заводот.  
 

Престанок на трговска марка 
 

Член 242 
(1) Ако носител на правото на трговската марка без 

оправдани причини не ја користи трговската марка за 
означување на производите, односно услугите на кои 
таа се однесува подолго од пет години непрекинато од 
денот на уписот на трговската марка во Регистарот на 
трговски марки, односно од денот кога трговската мар-
ка била последен пат користена, на барање на заинте-
ресирано лице може да се донесе решение за престанок 
на таа трговска марка. 

(2) Во постапката по барањето за престанок на тргов-
ската марка, носителот на правото на трговската марка е 
должен да докаже дека ја користи трговската марка. 

(3) Правото на колективна трговска марка може да 
престане и ако таа се употребува спротивно на општи-
от акт или договорот за колективна трговска марка. 

(4) Барањето од ставовите (1) и (3) на овој член се 
поднесува во писмена форма до Заводот. 

(5) Заводот е должен во рок од 50 дена од приемот 
на барањето да му го достави барањето на носителот на 
правото и да го повика да се изјасни во определен рок 
кој не може да биде подолг од 60 дена од приемот на 
известувањето. 

(6) Содржината на барањето за престанок на важе-
ње на трговска марка поради некористење се утврдува 
со прописот кој го донесува директорот на Заводот. 

 
Решение за престанок на правото 

 
Член 243 

(1) Патентот и трговската марка, престануваат да 
важат со денот на правосилноста на решението за пре-
станок што го донесува Заводот. 

(2) Решението од ставот (1) на овој член се впишува 
во соодветниот регистар и се објавува во службеното 
гласило на Заводот. 

 
ДЕВЕТТИ ДЕЛ 

 
ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА 

ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА 
СОПСТВЕНОСТ 

 
Ништовност на решение 

 
Член 244 

 Решение за признавање на правото на индустриска 
сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди де-
ка не постоеле услови предвидени со овој закон за 
признавање на тоа право. 
 

Постапка по предлогот 
 

Член 245 
(1) Решението за признавање на правото може да се 

огласи за ништовно за сето време на траење на зашти-
тата и тоа по службена должност, на предлог на заин-
тересирано лице или на предлог од јавниот обвинител. 

(2) Предлогот за огласување ништовно решение се 
поднесува во писмена форма до Заводот. 

(3) Кон предлогот од ставот (2) на овој член подно-
сителот е должен да ги достави потребните докази. 

(4) Заводот е должен во рок од 50 дена од приемот 
на предлогот да му го достави предлогот на носителот 
на правото и да го повика да се изјасни во определен 
рок кој не може да биде подолг од 60 дена од приемот 
на известувањето. 

(5) Содржината на предлогот за огласување на ре-
шението за ништовно се утврдува со пропис кој го до-
несува директорот на Заводот.  

Член 246 
Решението со кое се огласува за ништовно решени-

ето за признавање на правото од индустриска сопстве-
ност се впишува во соодветниот регистар и се објавува 
во службеното гласило на Заводот. 
 

Откажување од предлогот 
 

Член 247 
Ако подносителот на предлогот се откаже во текот 

на постапката од својот предлог да се огласи за ни-
штовно решението за признавање на правото, Заводот 
може да ја продолжи постапката по службена долж-
ност или на барање од носителот на тоа право. 
 

ДЕСЕТТИ ДЕЛ 
 

ЗАСТАПУВАЊЕ  
Член 248 

(1) Застапувањето на странките во постапката за за-
штита на правата од индустриска сопственост пред За-
водот и пред органите на државната управа можат да 
го вршат физички и правни лица кои се запишани во 
регистар што го води Заводот. 

(2) Во регистарот од ставот (1) на овој член можат 
да се запишат: 

-  физичко лице кое има завршено правен или еден 
од техничките факултети и положен специјалистички 
испит од областа на индустриската сопственост или 
посебен испит од областа што се регулира со овој за-
кон, положен во Заводот и 

-  правно лице кое има вработено најмалку едно лице 
со завршен правен или еден од техничките факултети кое 
ги исполнува и условите од алинеја 1 на овој став. 

(3) Условите за полагање на стручниот испит за за-
стапници за заштита на правата од индустриска сопстве-
ност; одржувањето, содржината и Програмата на струч-
ниот испит; испитната комисија за спроведување на 
стручниот испит; постапката за спроведување на стручни-
от испит; содржината, формата како и постапката по бара-
њето за впишување во регистарот на застапници кој го во-
ди Заводот за заштита на индустриската сопственост; со-
држината на регистарот на застапници; објавување на по-
датоци од регистарот на застапници во службеното гласи-
ло на Заводот; потврда за редовен застапник; содржината, 
формата, како и постапката по барањето за впишување 
промени во регистарот на застапници; рокот за поднесу-
вање на барање за обновување на впишувањето во реги-
старот на застапници; содржината, формата како и по-
стапката по барањето за обновување на впишувањето во 
регистарот на застапници и бришењето од регистарот на 
застапници, се утврдуваат со пропис кој го донесува дире-
кторот на Заводот. 

 
ЕДИНАЕСЕТТИ ДЕЛ  

НАДЗОР  
Член 249 

Надзор на спроведувањето на одредбите од овој за-
кон и прописите донесени врз основа на овој закон, вр-
ши Министерството за економија. 
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Член 250 
Инспекциски надзор на спроведувањето на одред-

бите од овој закон по однос на прометот и употребата 
на заштитените права од индустриската сопственост 
врши Државниот пазарен инспекторат. 

  
ДВАНАЕСЕТТИ ДЕЛ 

 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 251 

(1) Со парична казна од 150.000 до 300.000 денари 
ќе се казни за прекршок правното лице ако: 

1) неовластено се занимава со застапување на 
странски правни и физички лица (член 22); 

2) неовластено користи пријавен или заштитен про-
најдок (член 221 ставови (3) и (4)); 

3) неовластено користи или имитира пријавен или за-
штитен индустриски дизајн (член 221 ставови (3) и (4)); 

4) неовластено користи или имитира пријавена или 
заштитена трговска марка  (член 221 ставови (3) и (4)); 

5) неовластено користи  за трговска марка што не 
е регистрирана; 

6)  неовластено користи или имитира добро позната 
трговска марка (член 221 ставови (3) и (4)); 

7) неовластено користи или имитира заштитен гео-
графски назив (член 221 ставови (3) и (4)); 

8) на барање на носителот на правото  не ги достави 
документите и податоците во врска со повреда (член 
220 став (2) и член 234); 

(2) За прекршок од ставот (1) на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 25.000 до 50.000 денари и одго-
ворното лице во правното лице. 

(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член на 
правното лице ќе му се изрече заштитна мерка забрана 
на вршење на дејноста во траење од шест месеца до ед-
на година. 

(4) Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе 
се казни за прекршок граѓанин кој самостојно врши 
стопанска или професионална дејност, а нема својство 
на правно лице, ако стори некое од дејствијата од чле-
нот 251 на овој закон. 

(5) Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе 
се казни за прекршок физичко лице ако стори некое од 
дејствијата од членот 251 на овој закон. 

(6) За прекршокот од ставот (1) на овој член на физич-
кото лице ќе му се изрече заштитна мерка забрана на врше-
ње на дејноста во траење од шест месеца до една година. 

 
ТРИНАЕСЕТТИ  ДЕЛ 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Донесување на подзаконските акти 

 
Член 252 

(1) Прописите предвидени со овој закон ќе се доне-
сат до 31 декември 2003 година. 

(2) Прописот од членот 73 став (2) на овој закон ќе 
се донесе во рок од една година од денот на отпочнува-
њето на примената на овој закон. 
 

Постапки во тек 
 

Член 253 
(1) Во постапките за признавање на правата од ин-

дустриска сопственост за пријави поднесени пред при-
мената на овој закон, ќе се применуваат одредбите од 
овој закон, освен за пријавите по кои Заводот преземал 
одредени дејства пред примената на овој закон. 

 (2) Постапките за повреда на правата од индустри-
ска сопственост кои до денот на примената на овој за-
кон не се завршени, ќе  се завршат според прописите 
кои биле во сила до денот на примената на  овој закон.  

(3) Постапките за огласување за ништовно решение 
за признавање  на правата од индустриска сопственост 
кои до денот на примената на овој закон не завршиле 
ќе  се завршат според прописите кои биле во сила до 
денот на примената на  овој закон.  

(4) За пријавите на патент за растителна сорта и хи-
брид за кои постапката не е завршена до денот на при-
мената на овој закон, ќе се применуваат прописите кои 
биле во сила до денот на примената на  овој закон.  

(5) Одредбите од членот 73 став (2) на овој закон, за 
продолжување на рокот на важење за патенти со до-
полнителен сертификат ќе се применуваат на пријавите 
поднесени во Заводот по денот на примената на овој 
закон. 

(6) Правата на патент за растителна сорта и хибрид 
кои се во важност на денот на примената на овој закон 
продолжуваат да важат според прописите кои биле во 
сила до денот на примената на  овој закон.  

(7) За правата на моделите, односно мострите кои 
се во важност на денот на примената на овој закон, во 
однос на времетраењето на важноста ќе се применува-
ат одредбите од овој закон. 

(8) Поднесувањето на пријави за стекнување на 
права од индустриска сопственост по електронски пат, 
ќе се применува од моментот на создавање услови за 
примена. 

                               
Продолжување со работа 

 
Член 254 

(1) Со денот на влегувањето во сила на овој закон, 
Бирото за заштита на индустриската сопственост про-
должува да работи како Државен завод за индустриска-
та сопственост. 

(2) Директорот на Бирото за заштита на индустри-
ската сопственост продолжува да ја извршува функци-
јата директор на Заводот. 

(3) Вработените, опремата, инвентарот и другите 
работи, архивата, документацијата, средствата за рабо-
та и други средства од Бирото за заштита на индустри-
ската сопственост преминуваат во Државниот завод за 
индустриската сопственост. 
 

Престанок на важење 
 

Член 255 
Со денот на отпочнувањето на примената на овој 

закон, престанува да важи Законот за индустриската 
сопственост ("Службен весник на Република Македо-
нија" број 42/93). 

___________ 
650. 
Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 од Законот 

за основното образование ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија " бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 
29/02, 40/03 и 42/03), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на  14.06.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ОСНОВ-
НОТО УЧИЛИШТЕ "МИРЧЕ АЦЕВ" С.БАЧ 
 

Член 1 
Престанува со работа Основното училиште "Мирче 

Ацев" с.Бач со припојување кон Основното училиште 
"Крсте Петков Мисирков" с.Бистрица. 
Основното училиште "Мирче Ацев" с. Бач се орга-

низира како Подрачно училиште во состав на Основно-
то училиште "Крсте Петков Мисирков" с.Бистрица. 

 
Член 2 

Основното училиште "Крсте Петков Мисирков" 
с.Бистрица е правен наследник на Основното училиште 
"Мирче Ацев" с.Бач. 
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Член 3 
Основното училиште "Крсте Петков Мисирков" 

с.Бистрица, како правно лице ги презема објектите, 
опремата, наставните средства, вработените и ученици-
те од Основното училиште " Мирче Ацев " с.Бач.  

Член 4 
Бришењето на Основното училиште "Мирче Ацев" 

с.Бач од судскиот регистар и од регистарот за основни-
те училишта  ќе се изврши во рок од 30 дена од денот 
на примената на оваа одлука.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот денот од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 1.07.2004 година.   
     Бр. 23-2176/1                        Претседател на Владата 
14 јуни 2004 година                на Република Македонија, 

  Скопје                                     Хари Костов, с.р. 
___________ 

651. 
Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 од Законот 

за основното образование ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 
29/02, 40/03 и 42/03), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 14.06.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ОСНОВНО-
ТО УЧИЛИШТЕ "ТРАЈАН БЕЛЕВ" С. ЦАПАРИ 

 
Член 1 

Престанува со работа Основното училиште "Трајан 
Белев" с.Цапари со припојување кон Основното учили-
ште "Елпида Караманди" - Битола. 
Основното училиште "Трајан Белев" с. Цапари се 

организира како Подрачно училиште во состав на Ос-
овното училиште "Елпида Караманди" - Битола . н 

Член 2 
Основното училиште "Елпида Караманди" - Битола 

е правен наследник на Основното училиште "Трајан 
Белев" с. Цапари. 

Член 3 
Основното училиште "Елпида Караманди" - Битола, 

како правно лице ги презема објектите, опремата, на-
ставните средства, вработените и учениците од Основ-
нот  училиште "Трајан Белев" с. Цапари. о 

Член 4 
Бришењето на Основното училиште "Трајан Белев" 

с. Цапари од судскиот регистар и од регистарот за ос-
новните училишта ќе се изврши во рок од 30 дена од 
ден т на примената  на оваа одлука. о 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот денот од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 1.07.2004 година.   
     Бр. 23-2176/2                        Претседател на Владата 
14 јуни 2004 година                на Република Македонија, 

  Скопје                                     Хари Костов, с.р. 
___________ 

652. 
Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 од Законот 

за основното образование ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 
29/02, 40/03 и 42/03), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 14.06.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ОСНОВ-
НОТО УЧИЛИШТЕ "БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ" 

С. САМОКОВ  
Член 1 

Престанува со работа Основното училиште "Браќа 
Миладиновци" с.Самоков со припојување кон Основ-
ното училиште "Св.Климент Охридски" � Македонски 
Брод. 

Основното училиште " Браќа Миладиновци" с.Са-
моков се организира како Подрачно училиште во со-
став на Основното училиште "Св. Климент Охридски" 
� Македонски Брод. 

Член 2 
Основното училиште "Св.Климент Охридски" �Ма-

кедонски Брод е правен наследник на Основното учи-
лиште "Браќа Миладиновци" с. Самоков. 
 

Член 3 
Основното училиште " Св.Климент Охридски" �

Македонски Брод, како правно лице ги презема обје-
ктите, опремата, наставните средства, вработените и 
учениците од Основното училиште "Браќа Миладинов-
ци" с. Самоков. 

Член 4 
Бришењето на Основното училиште "Браќа Мила-

диновци" с. Самоков од судскиот регистар и од реги-
старот за основните училишта  ќе се изврши во рок од 
30 дена од денот на примената на оваа одлука. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот денот од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 1.07.2004 година.  

 
     Бр. 23-2176/4                        Претседател на Владата 
14 јуни 2004 година                на Република Македонија, 

  Скопје                                     Хари Костов, с.р. 
___________ 

653. 
Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 од Законот 

за основното образование ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 
29/02, 40/03 и 42/03), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 14.06.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ОСНОВ-
НОТО УЧИЛИШТЕ "ЈОАКИМ КРЧОВСКИ"  

С. МАНАСТИРЕЦ 
 

Член 1 
Престанува со работа Основното училиште "Јоаким 

Крчовски" с.Манастирец со припојување кон Основното 
училиште "Св.Климент Охридски" � Македонски Брод. 
Основното училиште "Јоаким Крчовски" с.Мана-

стирец се организира како Подрачно училиште во со-
став на Основното училиште "Св.Климент Охридски" �
Македонски Брод. 

Член 2 
Основното училиште " Св.Климент Охридски" �

Македонски Брод е правен наследник на Основното 
чилиште "Јоаким Крчовски" с.Манастирец. у 

Член 3 
Основното училиште " Св.Климент Охридски" �

Македонски Брод, како правно лице ги презема обје-
ктите, опремата, наставните средства, вработените и 
учениците од Основното училиште "Јоаким Крчовски" 
с.Манастирец. 

Член 4 
Бришењето на Основното училиште "Јоаким Кр-

човски" с.Манастирец од судскиот регистар и од реги-
старот за основните училишта  ќе се изврши во рок од 
30 дена од денот на примената на оваа одлука.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот денот од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 1.07.2004 година.  

 
     Бр. 23-2176/3                        Претседател на Владата 
14 јуни 2004 година                на Република Македонија, 

  Скопје                                     Хари Костов, с.р. 
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654. 
Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 од Законот 

за основното образование ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 
29/02, 40/03 и 42/03), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 14.06.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ОСНОВ-
НОТО УЧИЛИШТЕ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"  

С. Г.ПОДЛОГ 
 

Член 1 
Престанува со работа Основното училиште "Гоце 

Делчев" с.Г.Подлог со припојување кон Основното 
училиште "Св.Кирил и Методиј" � Кочани. 
Основното училиште "Гоце Делчев" с.Г.Подлог се 

организира како Подрачно училиште во состав на Ос-
новното училиште "Св.Кирил и Методиј" � Кочани. 

 
Член 2 

Основното училиште "Св.Кирил и Методиј" � Коча-
ни е правен наследник на Основното училиште  " Гоце 
Делчев" с.Г.Подлог. 

Член 3 
Основното училиште "Св.Кирил и Методиј" � Ко-

чани, како правно лице ги презема објектите, опремата, 
наставните средства, вработените и учениците од Ос-
новното училиште "Гоце Делчев" с.Г.Подлог. 

 
Член 4 

Бришењето на Основното училиште "Гоце Делчев" 
с.Г.Подлог од судскиот регистар и од регистарот за ос-
новните училишта  ќе се изврши во рок од 30 дена од 
денот на примената на оваа одлука. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот денот од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 1.07.2004 година.   
     Бр. 23-2176/5                        Претседател на Владата 
14 јуни 2004 година                на Република Македонија, 

  Скопје                                     Хари Костов, с.р. 
___________ 

655. 
Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 од Законот 

за основното образование ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 
29/02, 40/03 и 42/03), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 14.06.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ОСНОВ-
НОТО УЧИЛИШТЕ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"  

С. ПЧИЊА 
 

Член 1 
Престанува со работа Основното училиште "Кли-

мент Охридски" с. Пчиња со припојување кон Основ-
ното училиште "Браќа Миладиновци" - Куманово . 
Основното училиште "Климент Охридски" с.Пчиња 

се организира како Подрачно училиште во состав на 
Основното училиште " Браќа Миладиновци " - Кумано-
во. 

Член 2 
Основното училиште " Браќа Миладиновци" - Ку-

маново е правен наследник на Основното училиште 
"Климент Охридски" с.Пчиња.  

Член 3 
Основното училиште "Браќа Миладиновци" - Кума-

ново, како правно лице ги презема објектите, опремата, 
наставните средства, вработените и учениците од Ос-
новното училиште " Климент Охридски " с.Пчиња. 

Член 4 
Бришењето на Основното училиште "Климент 

Охридски" с.Пчиња од судскиот регистар и од региста-
рот за основните училишта  ќе се изврши во рок од 30 
дена од денот на примената на оваа одлука. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот денот од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 1.07.2004 година.  

 
     Бр. 23-2176/7                        Претседател на Владата 
14 јуни 2004 година                на Република Македонија, 

  Скопје                                     Хари Костов, с.р. 
___________ 

656. 
Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 од Законот 

за основното образование ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 
29/02, 40/03 и 42/03), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на  14.06.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ОСНОВНО-
ТО УЧИЛИШТЕ "МИРЧЕ АЦЕВ" С.КУЧИЧИНО 

 
Член 1 

Престанува со работа Основното училиште "Мирче 
Ацев" с.Кучичино со припојување кон Основното учи-
лиште "Климент Охридски" с.Облешево . 
Основното училиште " Мирче Ацев" с.Кучичино се 

организира како Подрачно училиште во состав на Ос-
новното училиште "Климент Охридски" с.Облешево. 

 
Член 2 

Основното училиште "Климент Охридски" с.Облеше-
во е правен наследник на Основното училиште "Мирче 
Ацев" с.Кучичино. 

Член 3 
Основното училиште "Климент Охридски" с.Обле-

шево, како правно лице ги презема објектите, опрема-
та, наставните средства, вработените и учениците од 
Основното училиште  "Мирче Ацев" с.Кучичино. 

 
Член 4 

Бришењето на Основното училиште "Мирче Ацев" 
с.Кучичино од судскиот регистар и од регистарот за ос-
новните училишта  ќе се изврши во рок од 30 дена од 
ден т на примената на оваа одлука. о 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот денот од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Ма едонија", а ќе се применува од 1.07.2004 година.  к 
     Бр. 23-2176/6                        Претседател на Владата 
14 јуни 2004 година                на Република Македонија, 

  Скопје                                     Хари Костов, с.р. 
___________ 

657. 
Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 од Законот 

за основното образование ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 
29/02, 40/03 и 42/03), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на  14.06.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ОСНОВ-
НОТО УЧИЛИШТЕ "МАРШАЛ ТИТО"  

С. БАЈЛОВЦЕ 
 

Член 1 
Престанува со работа Основното училиште "Мар-

шал Тито" с. Бајловце со припојување кон Основното 
училиште "Христијан Карпош" с.Младо Нагоричане. 
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Основното училиште "Маршал Тито" с. Бајловце се 
организира како Подрачно училиште во состав на Ос-
новното училиште "Христијан Карпош" с.Младо Наго-
ричане. 

Член 2 
Основното училиште "Христијан Карпош" с.Младо 

Нагоричане е правен наследник на Основното учили-
ште "Маршал Тито" с.Бајловце. 

 
Член 3 

Основното училиште "Христијан Карпош" с.Младо 
Нагоричане, како правно лице ги презема објектите, 
опремата, наставните средства, вработените и ученици-
те од Основното училиште "Маршал Тито" с.Бајловце. 

 
Член 4 

Бришењето на Основното училиште "Маршал Ти-
то" с.Бајловце од судскиот регистар и од регистарот за 
основните училишта  ќе се изврши во рок од 30 дена од 
денот на примената на оваа одлука. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот денот од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 1.07.2004 година.  

 
     Бр. 23-2176/8                        Претседател на Владата 
14 јуни 2004 година                на Република Македонија, 

  Скопје                                     Хари Костов, с.р. 
___________ 

658. 
Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 од Законот 

за основното образование ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 
29/02, 40/03 и 42/03), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 14.06.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ОСНОВ-
НОТО УЧИЛИШТЕ "БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ" 

С. ДОЛНИ ДИСАН 
 

Член 1 
Престанува со работа Основното училиште "Браќа 

Миладиновци" с. Долни Дисан со припојување кон Ос-
новното училиште "Гоце Делчев" - Неготино. 
Основното училиште "Браќа Миладиновци" с. Дол-

ни Дисан се организира како Подрачно училиште во 
состав на Основното училиште "Гоце Делчев" - Него-
тино. 

Член 2 
Основното училиште "Гоце Делчев" - Неготино е 

правен наследник на Основното училиште "Браќа Ми-
лад новци" с. Долни Дисан. и 

Член 3 
Основното училиште "Гоце Делчев" - Неготино, ка-

ко правно лице ги презема објектите, опремата, настав-
ните средства, вработените и учениците од Основното 
училиште "Браќа Миладиновци" с. Долни Дисан.  

Член 4 
Бришењето на Основното училиште "Браќа Мила-

диновци" с. Долни Дисан од судскиот регистар и од ре-
гистарот за основните училишта  ќе се изврши во рок 
од 30 дена од денот на примената на оваа одлука. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот денот од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 1.07.2004 година.  

 
     Бр. 23-2176/9                        Претседател на Владата 
14 јуни 2004 година                на Република Македонија, 

  Скопје                                     Хари Костов, с.р. 

659. 
Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 од Законот 

за основното образование ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 
29/02, 40/03 и 42/03), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 14.06.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ОСНОВ-
НОТО УЧИЛИШТЕ "АЦО ШОПОВ"  

С. ГОРОБИНЦИ 
 

Член 1 
Престанува со работа Основното училиште "Ацо 

Шопов" с. Горобинци со припојување кон Основното 
училиште "Гоце Делчев" Свети Николе. 
Основното училиште "Ацо Шопов" с.Горобинци се 

организира како Подрачно училиште во состав на Ос-
новното училиште "Гоце Делчев" Свети Николе.  

 
Член 2 

Основното училиште "Гоце Делчев" Свети Николе 
е правен наследник на Основното училиште "Ацо Шо-
пов" с.Горобинци. 

 
Член 3 

Основното училиште "Гоце Делчев" Свети Николе, 
како правно лице ги презема објектите, опремата, на-
ставните средства, вработените и учениците од Основ-
ното училиште "Ацо Шопов" с.Горобинци. 

 
Член 4 

Бришењето на Основното училиште "Ацо Шопов" 
с.Горобинци од судскиот регистар и од регистарот за 
основните училишта  ќе се изврши во рок од 30 дена од 
денот на примената на оваа одлука. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот денот од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 1.07.2004 година.  

 
     Бр. 23-2176/11                        Претседател на Владата 
14 јуни 2004 година                на Република Македонија, 

  Скопје                                     Хари Костов, с.р. 
___________ 

660. 
Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 од Законот 

за основното образование ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 
29/02, 40/03 и 42/03), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 14.06.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ОСНОВ-
НОТО УЧИЛИШТЕ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" С.КОСЕЛ 

 
Член 1 

Престанува со работа Основното училиште "Гоце 
Делчев" с. Косел со припојување кон Основното учи-
лиште "Ванчо Николески" с.Лескоец. 
Основното училиште "Гоце Делчев" с.Косел се ор-

ганизира како Подрачно училиште во состав на Основ-
ното училиште "Ванчо Николески" с.Лескоец. 

 
Член 2 

Основното училиште "Ванчо Николески" с.Лескоец 
е правен наследник на Основното училиште "Гоце Дел-
чев" с.Косел. 

Член 3 
Основното училиште "Ванчо Николески" с.Леско-

ец, како правно лице ги презема објектите, опремата, 
наставните средства, вработените и учениците од Ос-
новното училиште "Гоце Делчев" с.Косел. 
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Член 4 
Бришењето на Основното училиште "Гоце Делчев" 

с.Косел од судскиот регистар и од регистарот за основ-
ните училишта  ќе се изврши во рок од 30 дена од де-
нот на примената на оваа одлука. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот денот од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 1.07.2004 година.   
     Бр. 23-2176/10                      Претседател на Владата 
14 јуни 2004 година                на Република Македонија, 

  Скопје                                     Хари Костов, с.р. 
___________ 

661. 
Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 од Законот 

за основното образование ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 
29/02, 40/03 и 42/03), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 14.06.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ОСНОВ-
НОТО УЧИЛИШТЕ "ДИМИТАР ВЛАХОВ"  

С. РАДОЖДА 
 

Член 1 
Престанува со работа Основното училиште "Дими-

тар Влахов" с. Радожда со припојување кон Основното 
училиште "Јосип Броз Тито" - Струга. 
Основното училиште "Димитар Влахов" с. Радожда 

се организира како Подрачно училиште во состав на 
Основното училиште "Јосип Броз Тито" - Струга.  

Член 2 
Основното училиште "Јосип Броз Тито" - Струга е 

правен наследник на Основното училиште "Димитар 
Влахов" с. Радожда. 

Член 3 
Основното Основното училиште "Јосип Броз Тито" 

- Струга, како правно лице ги презема објектите, опре-
мата, наставните средства, вработените и учениците од 
"Димитар Влахов" с. Радожда. 

 
Член 4 

Бришењето на Основното училиште "Димитар Вла-
хов" с. Радожда од судскиот регистар и од регистарот 
за основните училишта  ќе се изврши во рок од 30 дена 
од денот на примената на оваа одлука.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот денот од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 1.07.2004 година.   
     Бр. 23-2176/12                      Претседател на Владата 
14 јуни 2004 година                на Република Македонија, 

  Скопје                                     Хари Костов, с.р. 
___________ 

662. 
Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 од Законот 

за основното образование ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 
29/02, 40/03 и 42/03), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 14.06.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ОСНОВ-
НОТО УЧИЛИШТЕ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"  

С. ЈАБЛАНИЦА 
 

Член 1 
Престанува со работа Основното училиште "Гоце 

Делчев" с. Јабланица  со припојување кон Основното 
училиште "Св.Кирил и Методиј" с.Луково. 

Основното училиште "Гоце Делчев" с. Јабланица се 
организира како Подрачно училиште во состав на Ос-
новното училиште "Св.Кирил и Методиј" с.Луково. 

 
Член 2 

Основното училиште "Св.Кирил и Методиј" с.Лу-
ково е правен наследник на Основното училиште "Гоце 
Делчев" с. Јабланица. 

 
Член 3 

Основното училиште "Св.Кирил и Методиј" с.Лу-
ково, како правно лице ги презема објектите, опремата, 
наставните средства, вработените и учениците од Ос-
новното училиште "Гоце Делчев" с. Јабланица. 
 

Член 4 
Бришењето на Основното училиште "Гоце Делчев" 

с. Јабланица од судскиот регистар и од регистарот за 
основните училишта  ќе се изврши во рок од 30 дена од 
денот на примената на оваа одлука. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот денот од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 1.07.2004 година.  

 
     Бр. 23-2176/13                      Претседател на Владата 
14 јуни 2004 година                на Република Македонија, 

   Скопје                                     Хари Костов, с.р. 
___________ 

663. 
Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 од Законот 

за основното образование ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 
29/02, 40/03 и 42/03), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на  14.06.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ОСНОВ-
НОТО УЧИЛИШТЕ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ"  

С.ИЗВОР 
 

Член 1 
Престанува со работа Основното училиште "Кирил 

и Методиј" с.Извор со припојување кон Основното 
училиште "Петар Поп Арсов" с.Богомила. 
Основното училиште "Кирил и Методиј" с.Извор се 

организира како Подрачно училиште во состав на Ос-
новното училиште "Петар Поп Арсов" с.Богомила. 

 
Член 2 

Основното училиште "Петар Поп Арсов" с.Богоми-
ла е правен наследник на Основното училиште "Кирил 
и Методиј" с.Извор. 

Член 3 
Основното училиште "Петар Поп Арсов" с. Богоми-

ла, како правно лице ги презема објектите, опремата, 
наставните средства, вработените и учениците од Ос-
новното училиште "Кирил и Методиј" с.Извор. 
 

Член 4 
Бришењето на Основното училиште "Кирил и Ме-

тодиј" с.Извор од судскиот регистар и од регистарот за 
основните училишта  ќе се изврши во рок од 30 дена од 
денот на примената на оваа одлука. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот денот од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 1.07.2004 година.  

 
     Бр. 23-2176/14                      Претседател на Владата 
14 јуни 2004 година                на Република Македонија, 

    Скопје                                     Хари Костов, с.р. 
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664. 
Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 од Законот 

за основното образование ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 
29/02, 40/03 и 42/03), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 14.06.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ОСНОВ-
НОТО УЧИЛИШТЕ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ" 

ШТИП 
 

Член 1 
Престанува со работа Основното училиште "Кирил 

и Методиј" � Штип со припојување кон Основното 
училиште "Тошо Арсов" � Штип. 
Основното училиште "Кирил и Методиј" � Штип се 

организира како Подрачно училиште во состав на Ос-
новното училиште "Тошо Арсов" �Штип. 

 
Член 2 

Основното училиште "Тошо Арсов"  �Штип е пра-
вен наследник на Основното училиште "Кирил и Мето-
диј" �Штип. 

Член 3 
Основното училиште "Тошо Арсов" �Штип, како 

правно лице ги презема објектите, опремата, наставни-
те средства, вработените и учениците од Основното 
училиште "Кирил и Методиј" �Штип. 

 
Член 4 

Бришењето на Основното училиште "Кирил и Ме-
тодиј" � Штип од судскиот регистар и од регистарот за 
основните училишта  ќе се изврши во рок од 30 дена од 
денот на примената на оваа одлука. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот денот од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 1.07.2004 година.  

 
     Бр. 23-2176/15                      Претседател на Владата 
14 јуни 2004 година                на Република Македонија, 

  Скопје                                     Хари Костов, с.р. 
___________ 

665. 
Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 од Законот 

за основното образование ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 
29/02, 40/03 и 42/03), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 14.06.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ОСНОВ-
НОТО УЧИЛИШТЕ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ" 

С.ОРАШЕЦ 
 

Член 1 
Престанува со работа Основното училиште "Кирил 

и Методиј" с.Орашец со припојување кон Основното 
училиште "Кочо Рацин" - Куманово. 
Основното училиште "Кирил и Методиј" с.Орашец 

се организира како Подрачно училиште во состав на 
Основното училиште "Кочо Рацин" - Куманово. 

 
Член 2 

Основното училиште "Кочо Рацин" Куманово е 
правен наследник на Основното училиште "Кирил и 
Методиј" с.Орашец. 

Член 3 
Основното училиште "Кочо Рацин" - Куманово, ка-

ко правно лице ги презема објектите, опремата, настав-
ните средства, вработените и учениците од Основното 
училиште "Кирил и Методиј" с.Орашец. 

Член 4 
Бришењето на Основното училиште "Кирил и Ме-

тодиј" с.Орашец од судскиот регистар и од регистарот 
за основните училишта  ќе се изврши во рок од 30 дена 
од денот на примената на оваа одлука.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот денот од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Ма едонија", а ќе се применува од 1.07.2004 година.  к 
    Бр. 23-2176/16                       Претседател на Владата 
14 јуни 2004 година                на Република Македонија, 

  Скопје                                     Хари Костов, с.р. 
___________ 

666. 
Врз основа на член 39 став 1, а во врска со член 36 

став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, 
на с дницата одржана на 3 јуни 2004 година, донесе е 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ГЕНЕРАЛЕН 
СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА  
1. Миле Зечевиќ се разрешува од функцијата гене-

рален секретар на Владата на Република Македонија, 
поради истек на мандатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
     Бр. 17-1985/1                        Претседател на Владата 
3 јуни 2004 година                  на Република Македонија, 

    Скопје                                   Хари Костов, с.р. 
___________ 

667. 
Врз основа на член 39 став 1, а во врска со член 36 

став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 3 јуни 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА 
ЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА В 

1. За генерален секретар на Владата на Република 
Македонија, се именува Мери Младеновска Ѓорѓиев-
ска, досегашен заменик на министерот за правда. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
    Бр. 17-1986/1                         Претседател на Владата 
3 јуни 2004 година                  на Република Македонија, 

  Скопје                                      Хари Костов, с.р. 
___________ 

668. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003) и член 19 став 
1 од Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/2001, 98/2002, 9/2003, 47/2003, 64/2003 и 
67/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 3 јуни 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. Саљи Рамадани се разрешува од функцијата за-

меник на генералниот секретар на Владата на Републи-
ка Македонија, поради истек на мандатот. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
    Бр. 17-1987/1                         Претседател на Владата 
3 јуни 2004 година                  на Република Македонија, 

   Скопје                                    Хари Костов, с.р. 
___________ 

669. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003) и член 19 став 1 од Де-
ловникот за работа на Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 38/2001, 
98/2002, 9/2003, 47/2003, 64/2003 и 67/2003), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3 јуни 2004 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА  
1. За заменик на генералниот секретар на Владата 

на Република Македонија се именува Саљи Рамадани, 
досегашен заменик на генералниот секретар на Владата 
на Република Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
     Бр. 17-1987/2                        Претседател на Владата 
3 јуни 2004 година                  на Република Македонија, 

   Скопје                                    Хари Костов, с.р. 
___________ 

670. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за вна-

трешни работи (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 19/95, 55/97, 38/2002, 33/2003 и 19/2004) и 
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 3 јуни 2004 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДИРЕКТОР 

НА УПРАВАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ  
И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ  

1. Сиљан Аврамовски се разрешува од функцијата 
директор на Управата за безбедност и контраразузнава-
ње, орган во состав на Министерството за внатрешни 
работи, поради заминување на друга функција, заклуч-
но со 1 јуни 2004 година. 

2. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
     Бр. 17-1988/1                        Претседател на Владата 
3 јуни 2004 година                  на Република Македонија, 

   Скопје                                    Хари Костов, с.р. 
___________ 

671. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за вна-

трешни работи (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 19/95, 55/97, 38/2002, 33/2003 и 19/2004) и 
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 7 јуни 2004 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ  
1. За директор на Управата за безбедност и контрара-

зузнавање, орган во состав на Министерството за вна-
трешни работи, се именува Миле Зечевиќ, досегашен ге-
нерален секретар на Владата на Република Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-2029/2                         Претседател на Владата 
7 јуни 2004 година                  на Република Македонија, 

   Скопје                                    Хари Костов, с.р. 
___________ 

672. 
Врз основа на член 4 став 3 од Законот за финанси-

ската полиција (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 55/2002) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 7 јуни 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 
ФИНАНСИСКАТА ПОЛИЦИЈА 

 
1. За директор на Финансиската полиција, орган во 

состав на Министерството за финансии, се именува 
Лилјана Арсовска, дипл. економист, советник инспе-
ктор во Управата за јавни приходи - Регионална дирек-
ција Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
     Бр. 17-2030/2                        Претседател на Владата 
7 јуни 2004 година                  на Република Македонија, 

   Скопје                                     Хари Костов, с.р. 
___________ 

673. 
Врз основа на член 43 од Законот за преземање на 

акционерските друштва (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 4/2002 и 37/2002), Комисијата за 
хартии од вредност на 14.06.2004 година, го донесе 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува за успешна понудата за откуп на 

обичните акции издадени од Винарска Визба �Тиквеш� 
АД Кавадарци дадена од �М-6 Светлана и останати� 
Друштво со ограничена одговорност - Скопје. 

2. Се задолжува понудувачот од точка 1, ова реше-
ние да го објави на начин како што е објавена понудата 
за откуп. 

3. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

4. Решението ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
     Бр. 07-581/13               Комисија за хартии од вредност 
14 јуни 2004 година                         Претседател, 

     Скопје                    проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
___________ 

674. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112  од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 9 јуни 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува  членот 423 од Кривичниот законик 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003 и 19/2004). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 
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3. Уставниот суд на Република Македонија, по 
сопствена иницијатива со Решение У. бр. 206/2003 од 
15 април 2004 година поведе постапка за оценување на 
уставноста на членот 423 од Законот означен во точ-
ката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави 
прашањето за неговата согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека во членот 423 од 
Кривичниот законик е предвидено министерот за правда 
да донесе упатство за постапување на судовите за водење 
на казнената евиденција во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој законик. Со одредбата од 
членот 233 од Законот за изменување и дополнување на 
Кривичниот законик (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 19/2004), по членот 423 е додаден нов член 
423-а, според кој со Судскиот деловник се уредува поста-
пувањето на судовите за водење на казнената евиденција 
согласно членот 106 од Кривичниот законик, во рок од 30 
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

5. Согласно членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, 
како темелна вредност на уставниот поредок   на Ре-
публика Македонија е владеењето на правото. 
Уставот на Република Македонија во членот 98 

став 1 и 2 утврдил дека судската власт ја вршат судови-
те кои се самостојни и независни и судовите судат врз 
основа на Уставот и законите и меѓународните догово-
ри ратификувани во согласност со Уставот. 
Според одредбите од став 3, 4 и 5 од оваа уставна 

норма, организацијата на судството е единствена, за-
бранети се вонредните судови, а видовите, надлежно-
ста, основањето, укинувањето, организацијата и соста-
вот на судовите, како и постапката пред нив, се уреду-
ваат со закон што се донесува со двотретинско мно-
зинство од вкупниот број пратеници. 
Врз основа на оваа уставна одредба е донесен За-

конот за судовите (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 36/1995, 45/1995 и 64/2003), кој посебно 
ги уредил прашањата на правосудната и судската упра-
ва во единствениот судски систем. Според одредбите 
на овој закон работите на правосудната управа ги врши 
министерството за правда во соработка со претседате-
лот на соодветниот суд. 
Според членот 78 од овој закон, министерот за 

правда донесува Судски деловник, по претходно мис-
лење на Врховниот суд на Република Македонија. 
Судот, исто така, утврди дека со одредбите од оп-

штиот дел од Кривичниот законик е уредено прашање-
то на казнената евиденција. Според членот 106 став 1 
казнената евиденција ја води првостепениот суд надле-
жен според местото на раѓање на осудениот. Според 
ставот 2 на истиот член, за лицата родени во странство 
или за оние чие место на раѓање е непознато како и за 
правните лица казнената евиденција ја води судот 
определен со закон. 
Со одредбите од ставот 3 и 4 од овој член од Кри-

вичниот законик е пропишан ограничен круг на овла-
стени субјекти на кои можат да им се направат достап-
ни податоците од казнената евиденција. Имено, овие 
податоци можат да му се дадат на судот и на јавното 
обвинителство во врска со кривичната постапка што се 
води против порано осудениот и на надлежните органи 
што учествуваат во постапката за давање амнестија и 
помилување. Податоците од казнената евиденција мо-
жат на образложено барање да им се дадат на државни-
те органи, правни или физички лица ако уште траат 
определени правни последици од осудата или казни 
што се состојат во забрани или ако за тоа постои оправ-
дан интерес заснован врз закон. 
Согласно ставот 5 на овој член, никој нема право да 

бара од граѓаните да поднесуваат докази за својата осу-
дуваност или неосудуваност, а според ставот 6 на гра-
ѓаните по нивно барање, може да им се дадат податоци 
за нивната осудуваност или неосудуваност само ако 
овие податоци им се потребни заради остварувањето 
на нивните права во странство. 

6. Од изнесените уставни и законски определби Су-
дот оцени дека Кривичниот законик со одредбата од 
членот 423 предвидел министерот за правда со упат-
ство да го уредува прашањето за постапување на судо-

вите за водење на казнената евиденција, меѓутоа со но-
вата одредба од членот 423-а од измените и дополнува-
њата на овој законик, е предвидено ова прашање да би-
де предмет на уредување во Судскиот деловник, кој 
министерот за правда го донесува по претходно мисле-
ње на Врховниот суд на Република Македонија. 
Поаѓајќи од тоа дека со новото законско решение се 

поместува уредувањето на прашањето за постапување 
на судовите за водење на казнената евиденција во Суд-
скиот деловник, за кој во постапката на донесување е 
вклучено и мислење на Врховниот суд на Република 
Македонија со што се афирмираат елементите опреде-
лени со Уставот кои се однесуваат на судството, закон-
ското решение во оспорената одредба од членот 423 не 
ги содржи овие елементи и третира прашање кое е уре-
дено на поинаков начин со наведената одредба од чле-
нот 423-а од Кривичниот законик. 
Од овие причини како и поради постоењето на раз-

лични законски решенија за исто прашање, што не 
обезбедува усогласен сооднос со уставното начело на 
владеење на правото предвидено во член 8 став 1 али-
неја 3 од Уставот, Судот утврди дека оспорената 
одредба од членот 423 од Кривичниот законик не е во 
согласност со Уставот. 

7. Врз основа на изнесеното  Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

  8. Оваа одлука Судот ја донесе  во состав од пре-
тседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и су-
диите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Вера 
Маркова,  д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р 
оран Сулејманов. З 

 У. бр. 206/2003                          Претседател 
9 јуни 2004 година        на Уставниот суд на Република 

  Скопје                                    Македонија, 
                            Лилјана Ингилизова-Ристова , с.р. 

___________ 
675. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО  ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Кадрифаково - 
Општина Свети Николе. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Кадрифаково, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  
     Бр. 09-3843/1 
18 јуни 2004 година     Директор, 

   Скопје         Бисера Јакимовска, с.р. 
___________ 

676. 
Врз основа на член 15 став (3) од Законот за задол-

жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње (�Службен весник на РМ� бр. 29/2002 и 85/2003 го-
дина), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија 
на капитално финансирано пензиско осигурување, на 
седницата одржана на 19.01.2004 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ДРУШТВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ 

ФОНДОВИ  
Член 1 

Со овој правилник поблиску се пропишуваат усло-
вите за основање на друштва за управување со пензи-
ски фондови од член 14 и 15 од Законот за задолжител-
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но капитално финансирано пензиско осигурување (во 
натамошниот текст: Законот) од страна на домашни и 
странски правни лица. 

Член 2 
Друштво за управување со пензиски фондови може 

да основа едно правно лице или група правни лица � 
домашни или странски, согласно Законот, според по-
стапка утврдена во Правилата за начинот и постапката 
за издавање дозвола за основање на друштво за управу-
вање со пензиски фондови и одобрение за управување 
со пензиски фонд. 

Член 3 
Исто правно лице  (без оглед дали  е едно правно 

лице или група правни лица) може да биде основач од-
носно акционер само на едно друштво за управување 
со пензиски фондови. 
Поврзани правни лица дефинирани според член 3 

став (1) точка 5) од Законот можат заедно да бидат ос-
новачи односно акционери само на едно друштво за 
управување со пензиски фондови. 

 
Член 4 

Доколку дојде до промена на воспоставените одно-
си во член 3 на овој правилник, односно ако некој од 
основачите на едно друштво за управување со пензи-
ски фондови се спои или изврши друга статусна проме-
на со основач на друго друштво по издавањето на доз-
волата за основање на друштвото и одобрението за 
управување со пензиски фондови, тој основач: 

- веднаш ќе ја извести Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување за тоа 
спојување или статусната промена, и  

- должен е во рок од шест месеци по спојувањето 
или статусната промена да ги продаде сите свои акции 
во едно од друштвата, согласно Законот.  

 
Член 5 

Основачите кои ќе држат 51% или повеќе од осно-
вачкиот капитал на друштвото за управување со пензи-
ски фондови, согласно член 14 став (2) од Законот, мо-
ра да бидат финансиски институции. Финансиски ин-
ституции се сметаат банки, осигурителни компании, 
друштва за управување со пензиски фондови, друштва 
за управување со средства и други финансиски инсти-
туции кои имаат дозвола за работа. 
Освен финансиските институции од став (1) на овој 

член, основачи или дел од група на основачи кои ќе др-
жат 51% или повеќе од основачкиот капитал на друш-
твото за управување со пензиски фондови, може да би-
дат правни лица кои поседуваат повеќе од 50% од ак-
циите со право на управување во една или повеќе од 
тие финансиски институции. 

  
Член 6 

Кога основач на друштво за управување со пензи-
ски фондови е едно правно лице, согласно Законот, 
треба да има капитал (дефиниран со закон и/или дефи-
ниран од орган под чија јуриздикција е тоа правно ли-
це) во износ од  најмалку 20.000.000 евра.  
Кога основач на друштво за управување со пензи-

ски фондови е група правни лица секое поединечно 
правно лице од групата треба да има капитал (дефини-
ран со закон и/или дефиниран од орган под чија јуриз-
дикција е секое поединечно правно лице) во износ од 
најмалку 20.000.000 евра.  

 
Член 7 

Секое правно лице, кое е основач на друштво за упра-
вување со пензиски фондови, треба да има статус на прав-
но лице (т.е. да е регистрирано како правно лице во соод-
ветен регистар во Република Македонија или за странски 
лица да е регистрирано валидно по законите на земјата во 
која е основано) за период од најмалку три фискални го-
дини пред датумот на пријавување за дозвола. 

Член 8 
Кога основач на друштво за управување со пензи-

ски фондови е едно правно лице, тоа правно лице треба 
да ги исполнува условите за солвентност (дефинирани 
со закон и/или дефинирани од орган под чија јуриздик-
ција е тоа правно лице) во секој момент во текот на три 
фискални години работење кои претходат на датумот 
на пријавување за дозвола.  
Кога основач на друштво за управување со пензи-

ски фондови е група правни лица, секое поединечно 
правно лице треба да ги исполнува условите за сол-
вентност (дефинирани со закон и/или дефинирани од 
орган под чија јуриздикција е секое поединечно правно 
лице) во секој момент во текот на три фискални години 
работење кои претходат на датумот на пријавата на 
групата за добивање дозвола. 

 
Член 9 

Правното лице, односно групата правни лица осно-
вачи на друштво за управување со пензиски фондови 
мора да има постојан менаџерски тим (орган на упра-
вување) составен од компетентни, стручни и искусни 
лица, кој има и лица одговорни за: правни работи, вна-
трешна ревизија, маркетинг, управување со средства и 
сметководство.  
Под компентентни, стручни и искусни лица во 

смисла на овој правилник, се сметаат лица кои имаат: 
a) високо образование од признаена институција, и  
б) најмалку 5 години релевантно искуство поврзано 

со управување со пензиски фонд, во друштво за упра-
вување со средства, банка, осигурително друштво или 
друго друштво за финансиски услуги или 3 години ра-
ботно искуство како лице со посебни права и одговор-
ности во наведените институции.  

 
Член 10 

"Реномирани меѓународни кредитни рејтинг аген-
ции" во смисла на овој правилник, за било кое странско 
правно лице, се сметаат: Moody's Investor Services, Inc. 
("Moody's"), Standard&Poors Corp. ("S&P") или Fitch 
IBCA ("Fitch"). 
Освен агенциите од став (1) на овој член, поимот 

"реномирана меѓународна кредитна рејтинг агенција" 
исто така ги вклучува:  

- A.M.Best Co. ("Best"), кога се работи за осигури-
телни компании, 

- Dun & Bradstreet, кога се работи за други финан-
сиски институции или правни лица. 

 
Член 11 

Рејтинг препорачлив за инвестирање, за банки, во 
смисла на член 15 став (2) од Законот, се смета креди-
тен рејтинг соодветен на:  

1) BBB-или повисок од Fitch; или 
2) Baa3 или повисок од Moody's; или 
3) BBB или повисок од S&P. 
 

Член 12 
Рејтинг препорачлив за инвестирање, за осигури-

телни компании, во смисла на член 15 став (2) од Зако-
нот, се смета:  

1) BBB- или повисок од Fitch или S&P; или 
2) Baa3 или повисок од Moody�s; или  
3) B+ или повисок од Best. 
 

Член 13 
Рејтинг препорачлив за инвестирање, за било која 

финансиска институција или друго правно лице (вклу-
чувајќи и друштво за управување со средства) кое не е 
банка или осигурителна компанија, во смисла на член 
15 став (2) од Законот,  ќе се смета ако: 

1) таа финансиска институција или правно лице има 
рејтинг: 

- A(MQ) или повисок од Moody's; или  
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- и двата рејтинга од Fitch-интринсичен (суштин-
ски) "а" или повисок, и за перформанси 5 или повисок; 
или  

- за индикаторот - финансиска сила: 2А или пови-
сок заснован на нето вредноста или 3АА или повисок 
заснован на уплатениот капитал, за индикаторот - ри-
зик: со најмногу 2, од Dun & Bradstreet.  

2) тоа правно лице или институција е меѓународна 
мултилатерална финансиска институција, во сопстве-
ност на државни акционери, а нејзиниот  надреден нео-
сигурен долг има рејтинг или (а) ААА од S&P или (б) 
Ааа од Moody's. 

 
Член 14 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 
                Претседател 

                    на Управен одбор, 
  Александар Генчев, с.р. 

___________ 
677. 
Врз основа на член 23 став (3), член 29 став (1), 

член 33 став (1) и (4) и член 34 став (1) од Законот за 
задолжително капитално финансирано пензиско осигу-
рување ("Службен весник на РМ" бр. 29/2002, 85/2003) 
Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на ка-
питално финансирано пензиско осигурување, на седни-
цата одржана на ден 08.06.2004 година, донесе 

 
П Р А В И Л А 

ЗА  НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА  ИЗДАВАЊЕ 
ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДРУШТВО ЗА УП-
РАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ И ОДОБ-
РЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНД 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1.1. Со овие правила поблиску се пропишува начи-

нот и постапката за издавање дозволи за основање на 
две друштва за управување со пензиски фондови (во 
натамошниот текст: друштва) и  одобренија за управу-
вање со пензиски фонд. 

1.2. На почетокот на капиталното финансирано пен-
зиско осигурување издавањето на дозвола за основање 
на друштво, за период од 10 години, се врши врз осно-
ва на меѓународен јавен тендер согласно условите 
утврдени во Законот за задолжително капитално фи-
нансирано пензиско осигурување (во натамошниот 
текст: Законот). 

1.3. Јавниот тендер (во натамошниот текст: тендер) 
се спроведува во две фази и тоа: 

1) Фаза на претквалификација која вклучува приби-
рање и оценка на правните, финансиските и технички-
те квалификации на секое заинтересирано лице кое мо-
же да биде едно правно лице или група на правни лица 
- домашно и/или странско (во натамошниот текст: за-
интересирано лице) и 

2) Фаза на прибирање на понуди која вклучува при-
бирање и оценка на понуди од определен број на заин-
тересирани лица кои ја поминале претквалификациона-
та фаза (во натамошниот текст: понудувачи).  
Доколку во фазата на претквалификација се подне-

сени помалку од три пријави со документација, како и 
доколку бројот на заинтересирани лица кои ја помина-
ле претквалификационата фаза е помал од три, тенде-
рот се запира за период од шест месеци и повторно се 
отвара во рок од 30 дена по истекот на последниот ден 
од утврдениот период. 

1.4. На секој од двајцата понудувачи, кои се прет-
квалификувале и кои во понудата предвидуваат да нап-
латат најнизок надоместок согласно член 98 став (1) 

точка а) од Законот, ќе му биде издадена дозвола за ос-
новање на друштво и истовремено ќе добие условно 
одобрение за управување со пензиски фонд. 

1.5. Претквалификационата пријава на тендер со 
документацијата во врска со барањето  дозвола за ос-
новање на друштво и одобрение за управување со пен-
зиски фонд и понудите мора да бидат поднесени во 
согласност со Законот и овие правила. 

1.6. Со поднесувањето на претквалификационите 
пријави со документација и понудите, заинтересираните 
лица и понудувачите потврдуваат дека се запознаени со 
условите од Законот и одредбите од овие правила. 

1.7. Комисијата за спроведување на постапката за  
издавање дозвола за основање на друштво за управува-
ње со пензиски фондови и одобрение за управување со 
пензиски фонд (во натамошниот текст: Комисија за 
тендер) ќе ги исклучи заинтересираните лица и пону-
дувачите за чии претквалификациони пријави, понуди 
и други документи ќе оцени дека се ненавремени, не-
комплетни, со неточни податоци и кои не се во соглас-
ност со Законот и овие правила. 

1.8. Постапката на  тендерот ја спроведува Комиси-
ја за тендер основана од Управниот одбор на Агенција-
та за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата) со-
ставена од седум члена. Комисијата се состои од пре-
тседател и шест члена и нивни заменици компетентни 
за работа во Комисијата за тендер и тоа: два члена од 
Агенцијата од кои еден член од вработените во Аген-
цијата назначен од директорот на Агенцијата, а други-
от од членовите на Управниот одбор на Агенцијата 
определен на седница на Управниот одбор; еден член 
од вработените во Министерството за труд и социјална 
политика, назначен од Министерството; еден член  од 
вработените во  Министерството за финансии, назна-
чен од Министерството; еден член  од вработените во 
Народната банка на Република Македонија, назначен 
од Банката; еден член од редот на членовите на Коми-
сијата за хартии од вредност, назначен од Комисијата и 
еден член од редот на научни  и стручни работници 
што го определува Управниот одбор на предлог на ди-
ректорот на Агенцијата. Претседателот на Комисијата 
за тендер се избира од редот на членовите на Комисија-
та. Во работата на Комисијата за тендер можат да би-
дат вклучени и други стручни лица определени од ди-
ректорот или Управниот одбор на Агенцијата, без пра-
во на глас. 
Комисијата за тендер ги оценува само оние прет-

квалификациони пријави со документација   кои целос-
но ги исполнуваат условите на тендерот и му предлага 
на директорот на Агенцијата најмалку три заинтереси-
рани лица кои успешно ја поминале претквалификаци-
оната фаза. По поднесувањето на понудите, Комисија-
та за тендер му предлага на директорот на Агенцијата 
два понудувачи на кои треба да им се издаде дозвола за 
основање на друштво и условно одобрение за управу-
вање со пензиски фонд, како и треторангиран понуду-
вач. На предлог на директорот на Агенцијата, Управ-
ниот одбор на Агенцијата го врши конечниот избор на 
заинтересирани лица кои ја поминале претквалифика-
ционата фаза и донесува одлука за два понудувачи кои 
ја поминале втората фаза на тендерот. Управниот од-
бор донесува одлука за  двата понудувачи на кои ќе им 
се издаде дозвола.  

 
2. ПОСТАПКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПРЕТКВАЛИ-
ФИКАЦИОНИ ПРИЈАВИ СО ДОКУМЕНТАЦИЈА  

И ПОНУДИ 
 
2.1. Претквалификационите пријави со документација 

и понудите се доставуваат до Агенцијата на адресата и во 
рокот определен во огласот за објавување на тендерот кој  
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ќе се објави во �Службен весник на РМ�,  во најмалку два 
дневни весника во Републиката и во најмалку две угледни 
меѓународни финансиски списанија. 

2.2. Претквалификационите пријави со документа-
ција и понудите се доставуваат во коверти и се евиден-
тираат во Агенцијата. Комисијата јавно ќе ги отвара 
одделните коверти во период и на начин определен со 
овие правила, за што составува записник. Претквали-
фикационите пријави со документацијата и понудите 
пристигнати по рокот определен во огласот за објаву-
вање на тендерот ќе се сметаат за неблаговремени и ќе 
бидат дисквалификувани. 

2.3. При отварањето на претквалификационите при-
јави со документација и понудите ќе биде дозволено 
присуство на овластени лица од секое заинтересирано 
лице и од понудувачот со соодветно полномошно. 

2.4. Доколку во текот на тендерската постапка заин-
тересираните лица или понудувачите изнесуваат во јав-
носта било какви информации или податоци поврзани 
со постапката, претквалификационите пријави и пону-
дите ќе бидат дисквалификувани. 

2.5. На претквалификационата пријава и на понуда-
та се назначува називот и адресата на заинтересирано-
то лице или понудувачот. Кога заинтересираното лице 
или понудувачот е група правни лица на пријавата или 
понудата се назначуваат називите и адресите на сите 
правни лица во групата. Претквалификационите прија-
ви, понудите и целокупната документација треба да би-
дат во оригинал или во заверен препис и потпишани од 
субјектите кои ги издаваат. Нема да бидат прифатени 
никакви измени, дополнувања или исправки на прет-
квалификационите пријави, документацијата или пону-
дите.  

2.6. Кога во постапката на  тендерот учествува гру-
па правни лица како заинтересирано лице односно по-
нудувач, со претквалификационата пријава со доку-
ментација треба да достави изјава за учество како гру-
па дадена во Образец бр.2 кој е составен дел на овие 
правила.  

 
3. ПОЛНОМОШНО 

 
3.1. Заинтересираните лица може да овластат ли-

це/лица за преземање на сите потребни дејствија во те-
кот на тендерската постапка. Лицата кои имаат интерес 
да бидат присутни на јавното отварање на  претквали-
фикационите пријави со документација или понудите, 
како и овластеното лице/лица доколку не се законски 
застапници мора да имаат уредно полномошно завере-
но кај надлежен нотар или друг со закон овластен ор-
ган. Во полномошното треба да биде наведена целосна-
та адреса на овластеното лице каде што ќе бидат доста-
вувани сите писмена. 

 
4. ФАЗА НА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА И ПОДНЕСУ-
ВАЊЕ  НА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИОНИТЕ ПРИЈАВИ 

СО ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ТЕНДЕР 
 
4.1. Во фазата на претквалификација заинтересира-

ните лица до Агенцијата доставуваат  претквалифика-
циона пријава и документација во врска со барањето на 
дозвола за основање на друштво и за одобрение за 
управување со пензиски фонд согласно член 29 од За-
конот и овие правила. 

4.2. Претквалификационите пријави со целокупната 
документација се доставуваат до Агенцијата на адреса 
и во рок утврден  во огласот за објавување на тендерот. 

4.3. Претквалификационите пријави и документа-
цијата, согласно Законот и овие правила се доставуваат 
во затворен, непроѕирен и запечатен коверт-пакет, на 
кој во горниот лев агол треба да стои ознаката "не 
отварај: пријава за тендер�. 

Во средината на коверт-пакетот треба да биде наз-
начен полниот назив и точната адреса  на Агенцијата. 
Коверт-пакетот не смее да содржи никаква ознака 

со која би можел да се идентификува  испраќачот-заин-
тересираното лице.  
Во затворениот коверт-пакет треба да има пријава 

за тендер дадена во Образец бр.1 кој е составен дел на 
овие правила и два затворени, запечатени и обележани 
коверти со полн назив и точната адреса на испраќачот-
заинтересираното лице, во согласност со следните ка-
рактеристики: 

- ковертот  број 1 треба да има ознака: "Коверт бр.1: 
Правни и финансиски информации" и да содржи прав-
ни и финансиски информации од точка 5.1 на овие пра-
вила; 

- ковертот број 2 треба да има ознака: "Коверт бр.2: 
Технички информации" и да содржи технички инфор-
мации од точка 6.1 на овие правила. 

4.4. Веднаш по приемот на коверт-пакетите Аген-
цијата ќе издаде потврда на заинтересираното лице ко-
ја ќе биде писмен доказ за приемот на претквалифика-
ционата пријава со документација. 

 
5. ПРАВНИ И ФИНАНСИСКИ ИНФОРМАЦИИ 
 
5.1. Запечатениот коверт број 1 со ознака "Коверт 

бр.1: Правни и финансиски информации" треба да со-
држи: 
а) Изјава заверена од нотар или друг со закон овла-

стен орган, со содржина дефинирана во Образец бр. 3 
кој е составен дел на овие правила. Изјавата мора да би-
де потпишана од законски застапник на заинтересирано-
то лице кое ја доставува претквалификационата пријава. 
Во случај на група правни лица како заинтересирано ли-
це ваква изјава мора да биде потпишана од страна на за-
конски застапник  на секое од правните лица. Доколку 
некое од правните лица од групата не потпише ваква из-
јава ќе се смета дека тоа лице не е член на групата; 
б) Ревидиран извештај за промените во капиталот, 

со состојба на 30.06.2004 година или со состојба на би-
ло кој датум до датумот на поднесување на претквали-
фикационата пријава со документација, со кој се потвр-
дува дека секое од заинтересираните лица  кои би биле 
основачи на друштвото има капитал најмалку во износ 
од 20.000.000 евра,  потврден од страна на надворешен 
овластен ревизор од реномирана меѓународна ревизор-
ска куќа;   
в) Извадок од регистарскиот суд во кој се регистри-

рани, односно извадок од соодветна институција под 
чија јуриздикција е правното лице, за секое од заинте-
ресираните лица кои би биле основачи на друштвото, 
не постар од 6 (шест) месеци; 
г) Извод, не постар од седум дена пред поднесување 

на претквалификационата пријава со документација, од 
акционерска книга од Централен депозитар за хартии од 
вредност за домашни правни лица, односно од овластен 
субјект согласно прописите што важат во матичната 
земја за странските правни лица, за секое од заинтереси-
раните лица кои би биле основачи на друштво; 
д) Список на поврзаните лица со заинтересираните 

лица  кои би биле основачи на друштвото, во смисла на 
член 3 став (5) од Законот и објаснување за карактерот 
за таквата поврзаност; 
ѓ) Заверени копии од нотар или друг со закон овла-

стен орган од последните три финансиски годишни из-
вештаи, ревидирани од надворешен овластен ревизор 
од реномирана меѓународна ревизорска куќа;  
е) Потврда од надлежен суд или овластен субјект, 

согласно прописите што важат во матичната земја, де-
ка над заинтересираните лица не е отворена постапка 
за стечај или е во процес на ликвидација, не постара од 
6 (шест) месеци;  
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ж) Потврда од овластен субјект согласно прописите 
што важат во матичната земја дека заинтересираното 
лице ги има платено даноците, придонесите и другите 
јавни давачки, не постара од 6 (шест) месеци;  
з) Документ со кој се потврдува дека заинтересира-

ното/ите лица кои се странски финансиски институции, 
имаат рејтинг препорачлив за инвестирање од реномира-
ни меѓународни кредитни рејтинг агенции најмалку за 
период од една година пред да се пријават како основач, 
согласно Правилникот за поблиските услови за основа-
ње на друштва за управување со пензиски фондови; 
ѕ) Документи со кои се потврдува дека на датумот 

на пријавување на тендерот, основачите кои ќе држат 
51% од основачкиот капитал на друштвото имаат голе-
мо искуство во управување со средства (вклучувајќи 
информации и податоци за бројот на години на управу-
вање со средства, број на клиенти, вкупен износ и ви-
дот на управувани средства, особено за искуството во 
управување со пензиски фондови) и рејтинг препорач-
лив за инвестирање од реномирани меѓународни кре-
дитни рејтинг агенции, најмалку за период од една го-
дина пред да се пријават како основачи (ревизорски из-
вештаи од потточка ѓ) од оваа точка и документ за реј-
тинг од потточка з) од оваа точка); 
и) Доказ за потеклото на финансиските средства 

што ќе бидат уплатени на име основачки капитал на 
друштвото (ревизорски извештаи од потточка ѓ) на 
оваа точка и завршна пресметка за последните 3 (три) 
години); 
ј) Список на менаџерскиот тим на секое од заинте-

ресираните лица кои би биле основачи на друштвото со 
податоци за компетентност, стручност и искуство сог-
ласно Правилникот за поблиските услови за основање 
на друштва за управување со пензиски фондови;  
к) Список на кандидати за членови на управниот 

одбор и на надзорниот одбор на друштвото како и опис 
на нивните стручни квалификации и на претходното 
професионално искуство заедно со изјави со кои тие се 
согласни да ги извршуваат овие функции доколку до-
бијат дозвола за основање на друштво и условно одо-
брение за управување со пензиски фонд и дека ќе ги за-
доволат сите услови пропишани со Законот вклучувај-
ќи повлекување од било која функција што претставува 
конфликт на интереси и е забранета со Законот и овие 
правила; 
л) Список на лица со посебни овластувања и одго-

ворности кои се предлага да бидат одговорни за инве-
стиционите одлуки на друштвото; 
љ) Уверенија дека на лицата кои треба да бидат чле-

нови на органите на управување на друштвото не им е 
изречена мерка на безбедност забрана на вршење на 
професија, дејност или должност во областа на правото, 
банкарството, сметководството, осигурувањето, управу-
вање со средства и инвестирање, управување со пензи-
ски фондови или обезбедување финансиски услуги; 
Ниту еден од поднесените документи согласно оваа 

точка, не смее да содржи изјава за надоместок што се 
наплатува согласно членот 98 став (1) точка а) од Зако-
нот. Во спротивно Агенцијата ќе постапи согласно точ-
ка 1.7 од овие правила. 

 
6. ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

 
6.1. Запечатениот коверт број 2 со ознака "Коверт 

бр.2: Технички информации" треба да содржи доку-
менти за: 

 
1. Информации за искуство  
 
Информации за искуство во управување со средс-

тва, особено за искуство во управување со пензиски 
фондови и тоа за: 

Управување со пензиски фондови: 
 
- вкупниот број на управувани пензиски фондови и 

нивна распореденост по број на членови и по земји; 
- вкупните средства на пензиските фондови со кои 

управува и нивна распореденост по големина на фонд 
и по земји; 

- распоредот на бројот на пензиски фондови и вкуп-
ните средства во задолжителни и доброволно капитал-
но финансирани пензиски системи; 

- искуство во управување со пензиски фондови при што 
треба да се обезбедат детални информации за искуството 
на заинтересираното лице во вршење маркетинг и админи-
стративни услуги на задолжителни и доброволни капитал-
но финансирани пензиски системи. Исто така, треба да до-
стават подетални информации за искуството во зачленува-
ње во капитално финансирани пензиски системи, водење 
на сметководство на пензиските фондови и евиденција на 
индивидуални сметки, известувањето до надлежните орга-
ни и до членовите на пензиските фондови; 

- да се опише искуството на мали пазари и во земји 
во развој во обучување на персонал, образување на по-
тенцијални членови, помош во развивање на локални 
пазари на капитал и нови инвестициони или финанси-
ски инструменти, искуство во развивањето, примената 
и надгледувањето на инвестиционата политика и сл;   

  
Управување со средства: 
 
- бројот на години на управување со средства и бро-

јот на клиенти;  
- вкупниот износ и видот на управувани средства. 
 
Рејтинг: 
 
- рејтинг на заинтересираното лице објавен во текот 

на претходните три години од реномирани меѓународ-
ни кредитни рејтинг агенции; 

 
Години на работа како финансиска институција во 

Република Македонија: 
 
- број на години и опис на работењето како финан-

сиска институција во Република  Македонија. 
 
Покрај горенаведените информации при оценката 

на искуството ќе бидат земени во предвид ревизорски-
те извештаи, документот за рејтинг, како и другите по-
требни документи приложени во ковертот број 1 од 
точка 5.1. Исто така, ќе бидат земени во предвид пре-
пораки за работењето на заинтересираните лица од ов-
ластени институции, последниот годишен извештај 
(проспект) и други документи со кои може да се дока-
же бараното искуство, доколку бидат доставени. 

 
2. Информации за планираната организација и 

работење на друштвото 
 
П ланирана организациона структура на друштвото 
З аинтересираните лица треба да приложат: 
- опис на планираната организациона структура на 

друштвото, вклучувајќи ги видовите и бројот на вна-
трешните организациони облици на друштвото, бројот 
на вработените и т.н. Треба да го опишат планот за раз-
вој на друштвото, вклучувајќи графички приказ кој ги 
прикажува фазите и времето на нивното извршување и 
нивната меѓусебна зависност; 

- нацрт статут на друштвото и нацрт статут на пен-
зискиот фонд со кој ќе управува. Овие документи не 
смеат да содржат изјава за надоместок што се наплату-
ва согласно членот 98 став (1) точка а) од Законот.    
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Планирано работење на друштвото  
 
Заинтересираните лица треба да приложат : 
 
- план за маркетинг и контрола на маркетингот кој 

ги вклучува и предложените стратегии за ангажирање, 
обучување и исплаќање на агенти; 

- внатрешни правила на однесување кои ќе обезбе-
дат почитување на законите и процедурите од страна 
на друштвото и неговите вработени со кои ќе се избег-
не конфликт на интереси при инвестирање на средства-
та на пензиски фонд. Овие правила на однесување ќе 
треба да обезбедат почитување на важечките закони од 
оваа област особено Законот за задолжително капитал-
но финансирано пензиско осигурување, Законот за ин-
вестициони фондови, Законот за банки и Законот за 
хартии од вредност и актите на Агенцијата;  

- опис на инвестиционата политика на пензискиот 
фонд што треба најмалку да вклучи опис на инвестици-
оните цели и репери кои ќе се користат и предлог за 
иницијална алокација на портфолиото; 

- финансиска проценка на друштвото за управување 
со пензиски фондови што треба да вклучи проекции за 
вкупните приходи и расходи, биланс на состојба и из-
вештај за паричните текови на друштвото за најмалку 
пет години и тоа во три сценарија �оптимистичко, ре-
ално и песимистичко�. Овие проекции не смеат да со-
држат изјава за надоместок што се наплатува согласно 
членот 98 став (1) точка а) од Законот;  

- предлог со која ревизорска куќа има намера да со-
работува, како и информација за надворешните сора-
ботници со опис на нивните услуги и начинот на кој 
тие ќе бидат надгледувани од страна на друштвото;  

- опис на процедурите и софтверските апликации за 
зачленување, отварање и ажурирање на индивидуални-
те сметки, истражување и решавање било какви неу-
согласености, редовно одржување на базата на подато-
ци на членовите и за обезбедување точен и навремен 
процес на управување со индивидуалните сметки; 

- опис на компјутерските и комуникациските систе-
ми, бекап системите и процедурите, процедурите и 
контролите за заштита на информациите, главните 
софтверски компјутерски програми кои ќе се користат, 
сметководствениот софтвер кој ќе се користи и кој мо-
ра да  ги задоволи барањата на меѓународните и маке-
донските сметководствени стандарди, како и админи-
стративниот софтвер кој ќе се користи, вклучувајќи 
софтвер за евиденција на индивидуални сметки на чле-
новите на пензиските фондови и неговата флексибил-
ност брзо да се усогласи со измените во процедурите и 
прописите. 

 
3. Информации за планирани стручни лица на 

друштвото 
 
- податоци за лицата со посебни овластувања и од-

говорности во инвестиционата политика на друштвото 
и управувањето со средствата, за нивното образование 
и стручни квалификации како и за нивното претходно 
искуство; 

- податоци за други одговорни  лица кои ќе бидат ан-
гажирани во друштвото, нивните позиции, квалификации 
и претходно искуство, а особено за  лицата одговорни за 
маркетинг и зачленување, водење на евиденцијата за ин-
дивидуалните сметки и внатрешна контрола;  

- податоци за кандидатите за членови на управниот 
одбор и надзорниот одбор на друштвото, како и нивни-
те позиции, образование и работно искуство согласно 
член 17 од Законот.  
За горенаведените лица, заинтересираните лица 

треба да поднесат биографии со  податоци за образова-
ние, стручни квалификации и професионална историја, 

заверен препис од дипломите за стручна спрема и уве-
ренија дека не им е изречена мерка на безбедност за-
брана на вршење на професија, дејност или должност 
во областа на правото, банкарството, сметководството, 
осигурувањето, управување со средства, управување со 
пензиски фондови или обезбедување финансиски услу-
ги како и изјави наведени во точка 5.1 потточка к) од 
овие правила. Овие лица треба да бидат наведени во 
претквалификационата пријава со документација и не 
може да бидат променети без писмена согласност од 
Агенцијата. 
 

4.  Информации за планиран квалитет на услуги 
со странки 

 
Заинтересираните лица треба: 
 
- да ги опишат плановите и програмите на друштво-

то за овозможување на лесен пристап на граѓаните низ 
целата земја кон друштвото, почитување на законите и 
другите прописи за известување и обезбедување на ин-
формации и овозможување лесен пристап до информа-
циите за индивидуалните сметки на членовите, како и 
информации за постапките за решавање на поплаките 
од членовите на пензискиот фонд;  

- да го опишат начинот на соработката на друштво-
то со Агенцијата како и плановите за навремено доста-
вување на сите потребни извештаи и други информа-
ции до Агенцијата.  

 
7. ОТВОРАЊЕ НА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИОНИТЕ 

ПРИЈАВИ СО ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
7.1. Ковертите ќе бидат јавно отворени во присус-

тво на членовите на Комисијата за тендер и во присус-
тво на овластени лица од секое заинтересирано лице и 
други лица.  

7.2. Ковертите ќе бидат отворени третиот ден по 
истекот на рокот за доставување на претквалификацио-
ните пријави со документација, во 12 часот напладне, 
во место определено од Комисијата за тендер. Претсе-
дателот на Комисијата за тендер ги отвара ковертите 
според редослед на архивски број утврден во книгата 
за прием на пријави со документација. 

7.3. Претседателот на Комисијата за тендер го отва-
ра ковертот број 1 на соодветното заинтересирано лице 
и проверува дали се содржани сите барани документи 
наведени во точка 5.1 на овие правила. Ако документа-
цијата содржана во Ковертот број 1 е комплетна, тогаш 
претседателот на Комисијата за тендер ќе продолжи со 
отварање на Ковертот број 2 на соодветното заинтере-
сирано лице и ќе провери дали Ковертот број 2 ги со-
држи сите барани документи наведени во точка 6.1 на 
овие правила. 

7.4. При отварање на ковертите број 1 и 2 јавно се 
читаат насловите на сите содржани  документи и се из-
готвува писмен преглед на насловите на документите, 
кој е составен дел на записникот.  

7.5. Ако документацијата во двата коверта е комп-
летна, називот на соодветното заинтересирано лице ќе 
биде евидентирано во списокот на  заинтересирани ли-
ца кои продолжуваат во постапката на тендерот.  

7.6. Списокот од точка 7.5 ќе биде јавно објавен во 
Агенцијата во рок од 24 часа од моментот на отварање-
то на претквалификационите пријави со документаци-
ја.  

7.7. Евидентирањето во овој список на заинтереси-
рани лица не ја исклучува можноста Комисијата за тен-
дер, да може по извршеното подетално проверување да 
донесе одлука со која ќе ја одбие претквалификациона-
та пријава со документација заради недоволни и неточ-
ни информации. 
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7.8. Ако документацијата во кој било од двата ко-
верта поднесени од страна на заинтересирано лице е 
некомплетна, Комисијата за тендер, во исто време, ќе 
констатира дека соодветната претквалификациона при-
јава со документација е некомплетна и заинтересирано-
то лице не може да продолжи да учествува на тенде-
рот. 

 
8. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИОНИ 

ПРИЈАВИ СО ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Постапка за оценување 
 
8.1. Комисијата за тендер самостојно ги оценува са-

мо комплетните претквалификациони пријави со доку-
ментација  и подготвува Извештај со предлог за заинте-
ресираните лица кои ја поминале претквалификациона-
та фаза.  

8.2. Во Извештајот мора да се наведе, за секоја од 
претквалификационите пријави, дали тие ги исполну-
ваат сите услови од Законот вклучувајќи ги правните, 
финансиските и техничките барања од точките 5.1 и 6.1 
на овие правила и дали се приложени документите 
пропишани со овие правила. Извештајот на Комисијата 
за тендер мора да ја содржи и оценката определена од 
Комисијата за секоја претквалификациона пријава со 
документација, согласно точките 8.5, 8.7 и 8.8 од овие 
правила и предлог на најмалку три заинтересирани ли-
ца кои ја поминале претквалификационата фаза. 

8.3. Комисијата за тендер го доставува Извештајот од 
точка 8.1 од овие правила до директорот на Агенцијата.  

8.4. Врз основа на Извештајот директорот на Аген-
цијата ќе утврди кои заинтересирани лица ја поминале 
претквалификационата фаза и му предлага на Управни-
от одбор на Агенцијата да донесе одлука. На предлог 
на директорот на Агенцијата, Управниот одбор на 
Агенцијата донесува одлука кои заинтересирани лица 
ја поминале претквалификационата фаза. 
 
Критериум за оценување на пријавите - правни и 

финансиски барања 
 
8.5. Оценката за тоа дали заинтересираните лица ги 

исполнуваат правните и финансиските барања се врши 
врз основа на тоа дали се поднесени документите и по-
датоците од точка 5.1 од овие правила и дали се испол-
нети следниве услови: 
а) Од документите и примените податоци произле-

гува дека доколку се издаде дозвола, во предложеното 
друштво ќе биде уплатен основачкиот капитал пропи-
шан со Законот; 
б) Од документите и расположливите податоци 

произлегува дека понудувачите располагаат со финан-
сиски средства за таа намена; 
в) Од документите и расположливите податоци 

произлегува дека понудувачот ги исполнува условите 
за основачи од членовите 14 и 15 од Законот и подза-
конските акти на Агенцијата; 
г) Од документите произлегува доколку како осно-

вач се пријави странска финансиска институција има 
рејтинг препорачлив за инвестирање од реномирани 
меѓународни кредитни рејтинг агенции согласно  Пра-
вилникот за поблиските услови за основање на друш-
тва за управување со пензиски фондови; 
д) Дека предложениот назив на идното друштво 

или називот на пензискиот фонд нема да ги доведе во 
заблуда членовите на фондот, идните членови и било 
кое друго лице кое би можело да има контакти со 
друштвото и пензискиот фонд; 

8.6. Претквалификационите пријави со документа-
ција кои ги исполнуваат правните и финансиските ус-
лови ќе бидат оценети со "да". 

Претквалификационите пријави со документација 
кои не ги исполнуваат правните или финансиските ус-
лови ќе бидат оценети со "не". 
Претквалификационите пријави со документација 

кои ќе се оценат со "не" ќе бидат дисквалификувани од 
понатамошно разгледување. 

 
Критериуми - технички барања 

 
8.7. Секоја претквалификациона пријава со доку-

ментација за техничките информации ќе се оценува од 
0 до 100 бода врз основа на документите од точка 6.1 
од овие правила според следните критериуми: 

 
1) искуство    40 бода 
2) планирана организација и  работење  
    на друштвото     25 бода 
3) планирани стручни лица на друштвото 20 бода 
4) планиран квалитет на услуги со странки  15 бода 

 
Доколку заинтересираното лице е група правни ли-

ца вкупниот број на бодови за критериумот бр. 1 - 
искуство ќе се добие врз основа на  оценка на искус-
твото посебно за секое правно лице од групата.  
Доколку заинтересирано лице е група правни лица 

бројот на бодовите за секој од  критериумите: бр. 2 - 
планирана организација и  работење на друштвото, бр. 
3 - планирани стручни лица на друштвото и за бр. 4 - 
планиран квалитет на услуги со странки ќе се добијат 
врз основа на заедничка оценка на сите правни лица од 
групата.    

8.8. За претквалификација на заинтересирано лице 
потребно е да се исполнат условите од  точка 8.5, да се 
добијат најмалку 70 бода според критериумите утврде-
ни во точка 8.7 и да се исполнат следните услови:  
а) Од документите произлегува дека содржат 

одредби со кои би можеле да се заштитат интересите 
на членовите на пензискиот фонд или во тие докумен-
ти се пропуштени одредби со кои би можеле да се за-
грозат интересите на членовите на пензискиот фонд 
или тие интереси не се во доволна мера заштитени; 
б) Од документите произлегува дека работењето на 

друштвото и на пензискиот фонд ќе се врши согласно 
со стандардите на управување со пензиски фондови и 
добрите деловни обичаи;  
в) Од документите и од податоците произлегува де-

ка идното друштво нема да врши други дејности освен 
оние за кои е овластено врз основа на Законот и кои 
директно се поврзани со управувањето со пензиски 
фонд; 
г) Од документите и расположивите податоци про-

излегува дека лицата предложени за членови на упра-
вен одбор и на надзорен одбор и лицата одговорни за 
инвестиционото управување ги исполнуваат условите 
утврдени со Законот; и 
д) Од документите и расположивите податоци про-

излегува дека заинтересираното лице  обезбедило или 
ќе обезбеди навремено склучување договори за финан-
сиско сметководство и ревизија на друштвото согласно 
Законот. 

8.9. Агенцијата ги известува  сите  заинтересирани ли-
ца кои успешно ја поминале претквалификационата фаза.  

8.10. На сите заинтересирани лица, одбиени во 
претквалификационата фаза, Агенцијата им доставува 
писмено образложение за одбивањето.  

 
9. ИСПИТУВАЊА ОД СТРАНА НА АГЕНЦИЈАТА  

И КОМИСИЈАТА ЗА ТЕНДЕР 
 
9.1. За време на претквалификационата фаза Коми-

сијата за тендер, директорот на Агенцијата и Управни-
от одбор на Агенцијата можат да побараат доставување 
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на дополнителни документи и податоци од заинтереси-
раните лица, освен документи од кои може да се прет-
постави процентот на надоместокот од член 98 став (1) 
точка а) од Законот, кој ќе се наплатува од страна на 
друштвото.  

9.2. Барањата од точка 9.1 од овие правила може да 
се направат само во писмена форма и да бидат доставе-
ни преку факс, брза пошта или препорачано писмо. Од-
говорите на барањата од заинтересираните лица треба 
да се дадат на истиот начин.  

9.3. Со барањата од точка 9.1 од овие правила не 
смее да се загрози еднаквата положба на сите заинтере-
сирани лица. 

9.4. По приемот на Извештајот од Комисијата за 
тендер, директорот на Агенцијата може да оствари со-
работка и консултации со Министерството за труд и 
социјална политика, Министерството за финансии, Ми-
нистерството за економија, Народната банка на Репуб-
лика Македонија, Фондот на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија и со други релевантни 
органи и институции. 

 
10. ФАЗА НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ 

 
10.1. Заинтересираните лица кои ја поминале прет-

квалификационата фаза ќе имаат право да поднесат по-
нуда за добивање дозвола за основање на друштво и 
условно одобрение за управување со пензиски фонд. 
Агенцијата ќе достави писмено барање за поднесу-

вање на понуда до сите заинтересирани лица кои ја по-
минале претквалификационата фаза. 

10.2. Секое заинтересирано лице кое ја поминало 
претквалификационата фаза ќе достави до Агенцијата 
затворен, запечатен непроѕирен и обележан коверт, на 
кој на горниот лев агол треба да стои ознака �не отва-
рај: понуда за тендер�. 
Во средината на ковертот треба да биде назначен 

полниот назив и точната адреса на Агенцијата. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која 

би можел да се идентификува испраќачот - заинтереси-
раното лице.  

10.3. Ковертот од точка 10.2 од овие правила мора 
да содржи: 
а) Понудата за тендер, дадена во Образец бр. 4 кој е 

составен дел од овие правила, го содржи процентот на 
надоместокот кој друштвата ќе го наплатуваат соглас-
но член 98 став (1) точка а) од Законот. 
б) Гаранција за сериозна економска понуда (во на-

тамошниот текст: Гаранција):  
- доказ за уплатени 150.000 евра на име кауција на 

сметка на Агенцијата или 
- гаранција во вид на безусловно платива гаранција 

со клаузула �неотповикливо, на прв повик безусловно� 
издадена од домашна или странска првокласна банка 
во износ од 150.000 евра. 
в) деловен план на надоместоци и провизии кои ги 

содржи поединостите за сите надоместоци што ќе се 
наплатуваат согласно Законот, Правилникот за надоме-
стоци и Правилникот за надоместок за премин.  
г) писмено откажување од правото да приложи, за-

брани или преземе каква било друга мерка во врска со 
Гаранцијата, кое се дава на Образец број 5 кој е соста-
вен дел на овие правила. 

10.4. Веднаш по приемот на понудите, Агенцијата 
ќе издаде потврда на секој понудувач која ќе биде пис-
мен доказ за приемот на понудата. 

 
11. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

 
11.1. Ковертите ќе бидат јавно отворени третиот ден 

по истекот на рокот за доставување на понудите, во 12 
часот напладне, во место определено од Комисијата за 

тендер. Претседателот на Комисијата за тендер ги отва-
ра ковертите пред овластени лица од секој понудувач и 
други лица. Ковертите се отвараат според редослед на 
архивски број утврден во книга за прием на понуди и на 
секоја страница од секоја понуда се потпишува прет-
ставник од конкурентските понудувачи. 

11.2. Секој коверт ќе биде проверен за да се утврди 
дека во него се содржани понуда за тендер, Гаранција, 
деловен план на надоместоци и провизии и писменото 
откажување од правото да приложи, забрани или презе-
ме каква било друга мерка во врска со Гаранцијата. По-
нудите што нема да содржат некој од овие четири до-
кументи ќе бидат дисквалификувани. 

11.3. Оние коверти со понуди што презентираат по-
веќе од една понуда или на кои јасно може да се забе-
лежат исправки, бришења или менувања, веднаш ќе 
бидат исклучени.  Понудувачите не смеат да доставу-
ваат податоци што недостасуваат или да менуваат или 
поправаат податоци кои веќе биле одбиени. 

11.4. Веднаш по отварањето на ковертите Комиси-
јата за тендер  ќе ги утврди понудувачите чии коверти 
ги содржат потребните документи согласно овие пра-
вила, како и оние понудувачи чии коверти не ги содр-
жат истите. 

 
12. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

 
Постапка за оценување 

 
12.1. Комисијата за тендер ќе ги оценува само оние 

понуди што ги содржат документите предвидени во 
точка 10.3 од овие правила.  

12.2. Во својата понуда понудувачот мора да го 
определи процентуалниот надоместок од уплатените 
придонеси што тој предлага да го наплатува, изразен 
како процент со една децимала. 

12.3. Веднаш по завршувањето на постапката на 
отварањето на одделните коверти, Комисијата за тен-
дерот ги анализира понудите. 

12.4. Комисијата за тендер подготвува извештај во 
кој предлага двајца понудувачи кои понудиле најнизок 
надоместок, како и треторангиран понудувач. Во овој 
Извештај за секој од понудувачите мора да се наведе 
процентот на предложениот надоместок од уплатените 
придонеси  и резултатите добиени за нивните одделни 
претквалификациони пријави со документација и исти-
от ќе се достави  до директорот на Агенцијата.  

12.5. Врз основа на Извештајот, директорот на 
Агенцијата ќе утврди кои двајца понудувачи успешно 
ја поминале втората фаза на тендерот и му предлага на 
Управниот одбор на Агенцијата да донесе одлука. На 
предлог на директорот на Агенцијата, Управниот од-
бор на Агенцијата донесува одлука согласно член 33 
став (3) и (4) од Законот за двата понудувачи кои пону-
диле најнизок надоместок што ќе се наплатува од упла-
тените придонеси.  

12.6. На сите понудувачи кои поднеле понуда за 
тендерот, Агенцијата им доставува писмена одлука за 
избраните понудувачи. Незадоволните понудувачи 
имаат право на жалба на одлуката на Управниот одбор 
на Агенцијата за избор на два понудувачи кои успешно 
ја поминале втората фаза од тендерот, до второстепена-
та Комисија на Владата на Република Македонија. 

 
Критериум за оценување 

 
12.7. Понудите ќе се оценуваат само врз основа на 

процентот на надоместокот што треба да се наплатува 
како процент од уплатените придонеси. Втората фаза 
од тендерот ќе ја поминат двајцата понудувачи кои ну-
дат да ги наплатуваат двата најниски процента за овој 
надоместок. 
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12.8. Доколку има двајца или повеќе понудувачи 
кои понудиле да наплатуваат ист најнизок процент за 
овој надоместок, оценката за понудувачите кои ќе ја 
поминат втората фаза од тендерот ќе се врши врз осно-
ва на резултат од вкупните бодови добиени со оценка 
на претквалификационата пријава со документација. 
При  оваа оценка  прво ќе се користи  резултатот доби-
ен од вкупните бодови на критериумите за оценување 
на претквалификационите пријави со документација од 
овие правила, така што втората фаза на тендерот ќе ја 
поминат понудувачот или понудувачите кои го добиле 
највисокиот вкупен резултат. 

12.9. Ако и по разгледување на резултатот од точка 
12.8 од овие правила, резултатите се сеуште изедначе-
ни, ќе се користат бодовите добиени со оценка според 
критериумот број 1 од точка 8.7 од овие правила, така 
што втората фаза од тендерот ќе ја поминат понудува-
чот или понудувачите кои ги добиле највисоките бодо-
ви за овој критериум. 
Ако и по разгледување на критериумот број 1 ре-

зултатите се сеуште изедначени, ќе се користат бодо-
вите добиени со оценка според критериумот број 2 од 
точка 8.7 од овие правила, така што втората фаза од 
тендерот ќе ја поминат понудувачот или понудувачите 
кои ги добиле највисоките бодови за овој критериум. 
Ако и по разгледувањето на критериумот број 2 ре-

зултатите се сеуште изедначени, ќе се користат бодо-
вите добиени со оценка според критериумот број 3 од 
точка 8.7 од овие правила, така што втората фаза од 
тендерот ќе ја поминат понудувачот или понудувачите 
кои кои ги добиле највисоките бодови за овој критери-
ум. 

12.10. Ако и по разгледување на критериумот број 3 
резултатите се сеуште изедначени Комисијата за тен-
дер ќе му предложи сопствени критериуми за избор на 
Управниот одбор на Агенцијата кој ќе даде согласност 
за тие критериуми.  

12.11. Комисијата за тендер врз основа на новоутвр-
дените критериуми дава предлог на директорот на 
Агенцијата кои двајца понудувачи ја поминале втората 
фаза од тендерот и треторангираниот понудувач. 

 
13. ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 

ДРУШТВА И УСЛОВНИ ОДОБРЕНИЈА ЗА  
УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНД 

 
Издавање на две дозволи  и условни одобренија 
 
13.1. Дозволите за основање на друштва се издава-

ат, истовремено на двата понудувачи, по конечноста на 
одлуката на Управниот одбор на Агенцијата од точка 
12.5 на овие правила доколку не е поднесена жалба, од-
носно по конечноста на одлуката од точка 12.6 на овие 
правила. 

13.2. Управниот одбор на Агенцијата донесува од-
лука за издавање на две дозволи за основање на друш-
тва на двајца понудувачи. 

13.3. Истовремено со издавањето на дозволата на 
понудувачите им се издава условно одобрение за упра-
вување со пензиски фонд. 

 
Објавување на издавањето дозволи 

 
13.4. Одлуката за издавање на двете дозволи ќе би-

де објавена во "Службен весник на Република Македо-
нија".  

Треторангиран понудувач 
 
13.5. Доколку некој од двата понудувачи не основа 

друштво  Агенцијата ја одзема дозволата и издава нова 
дозвола на треторангираниот понудувач согласно член 
35 став (2) од Законот. 

13.6. Врз основа на Извештајот на Комисијата за 
тендер од точка 12.4 на овие правила директорот на 
Агенцијата го утврдува треторангираниот понудувач 
на кого треба да се издаде дозвола за основање на 
друштво и му предлага на Управниот одбор да донесе 
одлука. На предлог на директорот, Управниот одбор на 
Агенцијата донесува одлука за издавање на дозвола за 
основање на друштва на треторангираниот понудувач.  

 
14. ОСНОВАЊЕ НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ 

СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ 
 
14.1. Понудувачите на кои им е издадена дозвола за 

основање на друштво и условно одобрение за управу-
вање со пензиски фонд должни се да основаат друштво 
согласно со тендерската документација, врз основа на 
Законот за трговски друштва и Законот. Друштвото мо-
ра да биде основано во рок од три месеци од приемот 
на дозволата, а од оправдани причини Агенцијата може 
да го продолжи рокот за најмногу три месеци.  
Доколку понудувачите на кои им е издадена дозво-

ла за основање на друштво не основаат друштво во ро-
кот определен во став 1 на оваа точка, по истекот на 
овој рок Агенцијата ќе ја одземе дозволата за основање 
и ќе ја изврши Гаранцијата. 

14.2. Друштвото ја известува Агенцијата за основа-
њето и уписот во трговскиот регистар. Друштвото е 
должно да достави заверени копии од основачките акти 
и статутот на друштвото, последните верзии на доку-
ментите од членот 29 став (1) точки (б) и (в) на Законот 
и копија од условното одобрение од членот 34 став (2) 
на Законот, во рок од 30 дена од извршениот упис. 

14.3. По исполнувањето на условите од член 35 
став (1) и член 36 став (1) од Законот, условното одо-
брение за управување со пензиски фонд  станува  пол-
новажно. 

14.4. Друштвото  може да отпочне со активности на 
управување со пензиски фонд, како и маркетинг и ис-
питување на јавното мислење по датумот утврден од 
страна на Агенцијата. 

 
15. ВРАЌАЊЕ НА ГАРАНЦИЈАТА ЗА СЕРИОЗНА 

ЕКОНОМСКА ПОНУДА 
 
15.1. По објавувањето на одлуката за издавање на две-

те дозволи во "Службен весник на Република Македони-
ја", Гаранцијата ќе биде вратена на сите понудувачи, со 
исклучок на двата понудувачи кои добиле дозвола и ус-
ловно одобрение и на треторангираниот понудувач.  

15.2. По отпочнувањето на активностите на управу-
вање со пензиски фондови, Гаранцијата ќе биде врате-
на на двете друштва и на треторангираниот понудувач.  

 
16. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
16.1. Управниот одбор на Агенцијата донесува 

Упатство за тендер со дополнителни информации во 
врска со постапката на тендерот. 

16.2. Овие правила влегуваат во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�.   

Претседател 
                      на Управен одбор, 

    Александар Генчев, с.р. 
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678. Член 2 
Врз основа на член 8 од Уредбата за посебна заштита 

на архивската граѓа во воена и вонредна состојба 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 37/98) 
директорот на Државниот архив на Република Македо-
нија, донесе 

За успешно спроведување на мерките за посебна за-
штита на архивската граѓа и документарниот матери-
јал, имателите на архивска граѓа и документарен мате-
ријал вршат категоризација на архивската граѓа од 
трајна вредност. 

У П А Т С Т ВО Категоризација на архивската граѓа од трајна вред-
ност се врши во две категории, и тоа: ЗА НАЧИНОТ, ТЕХНИКАТА И ПОСТАПКИТЕ ЗА 

ПОСЕБНА ЗАШТИТА НА ДОКУМЕНТАРНИОТ 
МАТЕРИЈАЛ И АРХИВСКАТА ГРАЃА ВО ВОЕНА 

I Категорија: архивска граѓа од вонредно и посебно 
значење за Република Македонија; 

И ВОНРЕДНА СОСТОЈБА II Категорија: останата архивска граѓа од значење 
за имателот и за научни истражувања и сл.  

Член 1  
Со ова упатство се уредува начинот, техниката и по-

стапките за посебна заштита на документарниот материјал 
и архивската граѓа во воена и вонредна состојба, создадени 
во работата на државните органи, судовите, единиците на 
локалната  самоуправа и градот Скопје, претпријатијата и 
други правни лица, политичките партии, општествени ор-
ганизации и здруженија на граѓани (во натамошниот текст: 
иматели на документарен материјал и архивска граѓа). 

Член 3 
Категоризација на архивската граѓа се врши врз ос-

нова на следните критериуми: 
1. Содржината на архивска граѓа; 
2. Авторство (создавач) на архивската граѓа; 
3. Време и место на настанувањето на архивската 

граѓа, 
4. Еднократност-повторливост, 
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5. Изворност (оригинал) - репродукција (копија) на 
архивската граѓа; 

6. Автентичност - правна валидност на архивската 
граѓа; 

7. Сочуваност-комплетност на архивската граѓа; 
8. Јазични и други внатрешни и надворешни кара-

ктеристики на архивската граѓа. 
 

Член 4 
Содржината на архивскиот документ претставува 

збир на севкупните особено значајни информации за 
одредени процеси, настани, појави, институции и лич-
ности од посебно значење за државниот, политичкиот, 
економскиот и културниот живот во  Република Маке-
донија. 
Содржината на архивската граѓа треба да има вон-

редна и посебна вредност и значење, да има статус на 
културно добро, да е од посебно значење за функцио-
нирањето на имателот во мирновременски услови и во 
војна, како и да има поголема вредност и значење за 
научни цели и друго користење во Државниот архив на 
Република Македонија. 
Авторството како критериум за вреднување на ар-

хивската граѓа се определува врз основа на местото, 
улогата, надлежностите и задачите на создавачот (има-
телот) на архивска граѓа за државниот, политичкиот, 
економскиот и културниот живот во Република Маке-
донија. 
Времето на настанување на архивската граѓа има 

особено значење ако е создадена во време на значајни 
општествено-политички промени, кои особено влијае-
ле на севкупниот општествен живот и има посебно 
историско значење при нејзиното категоризирање. Ме-
стото на настанување на архивската граѓа има особено 
значење, ако значајните промени се одвивале во одре-
дено место, град, регион и слично во Република Маке-
донија. 
Еднократноста-повторливоста има особено значење 

ако документите се јавуваат во еднократна форма и вид 
и содржат кумулативно и во збиена форма повеќе рела-
тивни податоци и информации. 
Изворноста (оригиналноста) - репродукција (копи-

ја) на архивската граѓа се применува за документи што 
имаат повеќе облици, при што приоритет има оригина-
лниот (изворен) примерок, озваничен како архивски 
примерок и доколку не е сочуван и озваничен архив-
скиот примерок, се категоризира најдобро изготвениот, 
препишан, умножен или копиран примерок. 
Автентичност-правна валидност на архивската гра-

ѓа имаат оние документи кои поминале во службена 
постапка на упис, озваничување (печат и потпис на ов-
ластеното лице) и слично и кои служат како доказ во 
правниот промет. 
Степенот на сочуваност-комплетност на архив-

ската граѓа се однесува на архивската граѓа која не е 
комплетна и во неа недостасуваат основни докумен-
ти за дејноста на имателот, а постојат други доку-
менти со помало содржинско значење кои можат да 
дадат претстава за историјатот и дејноста на имате-
лот и кои се вреднуваат во категоријата на основни 
документи. 
Архивската граѓа, видот на материјалот и медиумот 

(носачот) на кој е набележана граѓата (хартија, микро-
филм, ЦД и сл.), се категоризираат според јазикот и 
другите внатрешни и надворешни карактеристики на 
архивската граѓа. 

Член 5 
Категоризацијата на архивска граѓа се врши само 

доколку таа е во одбрана, средена и евидентирана со-
стојба (попис и опис). 
Категоризацијата на архивската граѓа се врши за 

време на одлагањето на решените предмети и за време 
на комисиското одбирање и евидентирање (опис и по-
пис) на архивската граѓа најдоцна до 31 март во теков-
ната година за архивската граѓа што настанала во прет-
ходната година. 
Категоризацијата на архивската граѓа ја врши служ-

беното лице што го решавало предметот и комисијата 
за одбирање и евидентирање на архивската граѓа која 
се формира од страна на функционерот односно одго-
ворното лице кај имателот. 
За време на категоризацијата комисијата се раково-

ди од извршената валоризација (одбирање) на архив-
ската граѓа, описот и пописот, како и од стварната со-
стојба на архивската граѓа. 
Определувањето на архивската граѓа од I категори-

ја се врши врз основа на Листа на архивската граѓа од I 
категорија која се донесува од страна на функционерот 
односно одговорното лице што раководи со органот 
односно правното лице. 
За архивската граѓа од I категорија се изработува 

посебен список кој ги содржи следните елементи 
(Образецот бр. 1): 

1. Назив на имателот на архивската граѓа: 
2. Година од која потекнува архивската граѓа: 
3. Ознака за I  категорија; 
4. Бројот на архивската кутија, папка и сл., во која 

се наоѓа архивската граѓа; 
5. Редниот број на списокот според Листата; 
6. Архивскиот знак и деловодниот број на актот или 

предметот; 
7. Опис (назив) на актот или предметот и негова ку-

са содржина; 
8. Количина на архивската граѓа изразена во број на 

листови; 
9. Физичка состојба на актот или предметот; 
10. Забелешка. 
Списокот на архивската граѓа од I категорија под-

лежи на посебен режим на чување и користење. 
Списокот на архивската граѓа од  I категорија се со-

ставува во три примероци, од кои едниот се предава на 
Државниот архив на Република Македонија, заедно со 
описот и пописот на архивската граѓа од трајна вред-
ност. Вториот примерок се чува посебно и се приложу-
ва кон планот за функционирање на имателот во воена 
состојба, односно кон општиот акт за функционирање 
на имателот во вонредна состојба. Третиот примерок се 
чува заедно со архивската граѓа од I категорија. 
За категоризирана архивска граѓа со определен сте-

пен на тајност се изготвува посебен список во кој пода-
тоците се идентични со податоците од став 6 на овој 
член, со исклучок на делот каде се забележува архив-
скиот знак и деловодниот број на актот или предметот 
од  посебниот деловодник, при што се додава и степен 
а тајноста на актот или предметот (Образец бр. 2).  н 

Член 6 
Архивската граѓа се чува и заштитува во посебна про-

сторија опремена со средства кои овозможуваат заштита 
од влага, температура, кражба, пожар и други видови 
оштетување. 
Имателот на архивска граѓа и документарен мате-

ријал треба да обезбеди стандардна опрема и технички 
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средства за чување, заштита и обезбедување на архив-
ската граѓа (метални рафтови, метални каси, метални 
сандаци, архивски кутии и сл. ). 

 
 
 
 Архивската граѓа од I категорија се издвојува од оста-

натата архивска граѓа и се сместува во стандардизирани 
архивски кутии и метални сандаци подобни за евакуација 
и заштита во воена состојба. Пристап, ракување и кори-
стење на архивска граѓа од I категорија имаат само овла-
стени лица. 

 
 
 
 
 
  
 Член 7  На средината од горниот дел на надворешниот опис 

(картонче) на архивската кутија која содржи архивска 
граѓа од I категорија со црвен фломастер се одбележу-
ва римскиот број еден. 

 
 
 
 

На горниот лев агол на вратата на металниот сандак 
кој содржи архивска граѓа од I категорија се залепува 
правоаголна самолеплива етикета со димензии 10 х 10 
см, на која е испишан римскиот број еден. 

 
 
 
 

  
Член 8  

За време на воена или вонредна состојба имателот 
ја евакуира архивската граѓа од I категорија во место 
определено со неговиот план за одбрана, односно оп-
штиот акт. 

 
 
 
 
  
 Член 9 

_______________________________________________ Имателот кој престанува со работа во воена или вон-
редна состојба му го предава документарниот материјал 
и архивската граѓа на имателот кој ги презема неговите 
права и обврски и кој продолжува со работа во услови 
на воена или вонредна состојба. 

 
УНИВЕРЗИТЕТ �СВ. КЛИМЕНТ  

ОХРИДСКИ� - БИТОЛА 
 

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - 
ОХРИД  

Член 10 22. 
Архивската граѓа и документарниот материјал од 

претходните и тековната година кои се од оперативно 
значење за функционирање на имателот за време на во-
ена или вонредна состојба се дислоцира во место со 
планот за одбрана на имателот. 

Врз основа на член 38, став 4 од Законот за угости-
телската и туристичката дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 23/95), Факултетот за тури-
зам и угостителство - Охрид, по претходно мислење на 
Министерството за образование и наука и Туристички-
от сојуз на РМ, ја пропишува следнава Архивската граѓа и документарниот материјал кои 

во воена и вонредна состојба остануваат во мирновре-
менскиот објект на имателот се заштитуваат согласно 
членовите 6 и 7 од ова упатство. 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ  
ЗА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ  

 Член 11 
Член 1 Во случај на вонредна состојба (поплава, пожар, 

земјотрес и сл.) целокупната архивска граѓа и докумен-
тарниот материјал се евакуираат од објектот на имате-
лот и се носат на сигурна и безбедна локација. 

Стручниот испит за туристички водич се полага 
според пропишана содржина на стручните предмети. 

 
Член 2  Стручниот испит за туристички водич се полага по 

следниве предмети: Член 12 
Обрасците бр. 1 и бр. 2 се составен дел на ова упат-

ство. - Општествено уредување на Република Македонија, 
- Историја на Македонија, 

 - Основи на туризмот, 
Член 13 - Културно наследство на Македонија, 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

- Туристичка географија на Македонија, 
- Комуникативно-пропагандна дејност, 
- Психологија на туризмот, 

 - Странски јазик (по барање на кандидатот). 
     Бр. 07-1166/1     Директор,   
11 јуни 2004 година     д-р Атанас Вангелов, с.р. Член 3 

Предметот странски јазик опфаќа говорен јазик, 
особено оспособеност за комуникација. 

         Скопје 
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Член 4 Член 2 
Кандидатот поднесува пријава за полагање стручен 

испит за туристички водич до Факултетот за туризам и 
угостителство во која наведува кој странски јазик би го 
полагал. 

Стручниот испит за туристички придружник се по-
лага по следниве предмети: 

- Општествено уредување, 
- Меѓународни економски односи, 

Член 5 - Основи на сообраќајот, 
Право на пријавување и полагање стручен испит за 

туристички водич имаат кандидати кои завршиле нај-
малку средно образование. 

- Комуникативно-пропагандна дејност, 
- Туристичка географија, 
- Царинско работење,  - Култура на однесување, Член 6 - Странски јазик (по барање на кандидатот). Кандидатите кои завршиле вишо или високо обра-

зование и положиле некои од предвидените предмети 
се ослободуваат од полагање на истите. За тоа одлучу-
ва предметниот наставник. 

 
Член 3 

Предметот странски јазик опфаќа говорен јазик, 
особено оспособеност за комуникација.  

 Член 7 
Член 4 Со пријавата се поднесуваат препис од документи-

те за завршеното образование и препис од извод од ма-
тична книга на родените. 

Кандидатот поднесува пријава за полагање стручен 
испит за туристички придружник до Факултетот за ту-
ризам и угостителство во која наведува кој странски ја-
зик би го полагал. 

 
Член 8 

На кандидатот кој го положил стручниот испит за 
туристички водич му се издава уверение. Уверението 
го издава Факултетот за туризам и угостителство. 

 
Член 5 

Право на пријавување и полагање стручен испит за 
туристички придружник имаат кандидати кои заврши-
ле најмалку средно образование. 

 
Член 9 

На лицето кое поседува уверение за положен стру-
чен испит за туристички водич му се издава легитима-
ција за туристички водич. 

 
Член 6 

 Кандидатите кои завршиле вишо или високо обра-
зование и положиле некои од предвидените предмети 
се ослободуваат од полагање на истите. За тоа одлучу-
ва предметниот наставник. 

Член 10 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Со денот на влегувањето во сила на оваа програма 
престанува да важи Програмата за полагање стручен 
испит за туристички водич (�Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија� од 1984 година). 

 
Член 7 л

 Со пријавата се поднесуваат препис од документи-
те за завршеното образование и препис од извод од ма-
тична книга на родените. 

Член 11 
Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вање во �Службен весник на Република Македонија�.  
               Член 8 

           Декан На кандидатот кој го положил стручниот испит за 
туристички придружник му се издава уверение. Увере-
нието го издава Факултетот за туризам и угостителство. 

јуни 2004                                на ФТУ-Охрид, 
  Охрид               проф. д-р Софронија Миладиноски, с.р. 

___________  
23. Член 9 Врз основа на член 38, став 4 од Законот за угости-
телската и туристичката дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 23/95) и член 30-ѓ (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 25/2002), Фа-
култетот за туризам и угостителство - Охрид, по прет-
ходно мислење на Министерството за образование и на-
ука и Туристичкиот сојуз на РМ, ја пропишува следнава 

На лицето кое поседува уверение за положен стру-
чен испит за туристички придружник му се издава ле-
гитимација за туристички придружник. 

 
Член 10 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

 П Р О Г Р А М А 
Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вање во �Службен весник на Република Македонија�. 
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ  
ЗА ТУРИСТИЧКИ ПРИДРУЖНИК 

  
Член 1           Декан 

Стручниот испит за туристички придружник се пола-
га според пропишана содржина на стручните предмети. 

јуни 2004                                на ФТУ-Охрид, 
 Охрид                проф. д-р Софронија Миладиноски, с.р. 
  
   Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
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