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Според Oxford Dictionary, интелектуална сопственост е секое дело или пронајдок 
на креативноста на поединецот, која може да биде ракопис или дизајн, и за 
кое поединецот има право и може да користи патент, авторско право или 
карактеристичен знак.
Значи, интелектуалната сопственост се однесува на креациите на умот, како што 
се: пронајдоци, литературни и уметнички дела, симболи, имиња и слики кои се 
користат во трговијата.
Интелектуалната сопственост (ИС) е поделена на две категории:
1) Индустриска сопственост и
2) Авторски права и сродни права.

Согласно Законот за индустриска сопственост на Република Северна Македонија1, 
права од индустриска сопственост се: патент, индустриски дизајн, трговска марка, 
ознака на потеклото и географска ознака.
Доколку, Законот за авторски права и сродни права2 го штити правото на авторите 
над нивните дела од областа на книжевноста, науката и уметноста и правата на 
изведувачите, на фонограмските, филмските и сценските продуценти, на радио 
и телевизиските организации, на издавачите како и на изготвувачите на бази на 
податоци над нивните изведби и предмети на сродните права.

1 Закон за индустриска сопственост (Службен весник на Република Македонија бр 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 
152/15, 53/16, 83/18 dhe 31/20).
2 Закон за авторското право и сродните права (Службен весник на Република Македонија бр. 115/10, 51/11, 147/13, 
154/15 dhe 27/16).

1. ШТО ПРЕТСТАВУВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ?

ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ АВТОРСКИ ПРАВА 
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Правата на интелектуална сопственост се како и секое друго право на сопственост. 
Тие им овозможуваат на создавачите или сопствениците на патенти, трговски 
марки или дела заштитени со авторски права да имаат корист од својата работа 
или инвестицијата направена во одредена креација.

Овие права се опишани во член 27 од Универзалната Декларација за Човекови 
Права, во која е утврдено дека: „ Секој има право на заштита на моралните и 
материјални интереси што произлегуваат од секое научно, литературно или 
уметничко дело на кое тој е автор. “.
Важноста на интелектуалната сопственост за прв пат беше призната во Париската 
Конвенција за Заштита на Индустриската Сопственост (1883) и Бернската 
Конвенција за заштита на литературни и уметнички дела (1886). 

И двата договори се администрирани од Светската Организација за Интелектуална 
Сопственост (WIPO)3.
WIPO е специјализирана агенција на Обединетите Нации, основана во 1967 
година со седиште во Женева, Швајцарија. 

Мисијата на WIPO е да развие еден избалансиран и остварлив меѓународен систем 
на ИС, кој ја наградува креативноста, ја стимулира иновативноста и придонесува 
за економски развој преку заштита на јавниот интерес.

1.1. КОИ СЕ ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 
СОПСТВЕНОСТ (ИС)?

2. ЗОШТО ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОПСТВЕНОСТ (ИС) 
Е ВАЖНА ЗА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ?

3 World Intellectual Property Organization, https://www.wipo.int/about-wipo/en/

Разбирањето на важноста на различните компоненти на системот на интелектуална 
сопственост и неговото ефикасно користење како составен дел од стратегијата 
на еден деловен субјект, е од суштинско значење за успехот на компанијата на 
пазарот. Бизнисите имаат потреба за систем на интелектуална сопственост за да 
ги заштитат тајните на производството или други корисни информации со цел 
секогаш да бидат еден чекор пред конкурентите.
Интелектуалната сопственост е важна за деловните субјекти бидејќи тоа е едно 
нематеријално богатство кое може да се користи финансиски затоа што исто како 
и физичките добра, може да се продава или лиценцира.   Секој бизнис поседува 
такви средства, без оглед дали се свесни за нив или не.
Некои од главните области на ИС што директно влијаат врз деловните активности 
денес се:

• трговските марки,
• вторските права,
• патентите и,
• деловните тајни.
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и доверлива на потрошувачите. Затоа е многу важно вашите производи и услуги 
да се истакнат на пазарот и да се изгради доверба од страна на потрошувачите и 
лојална клиентела.

За повеќето мали и средни претпријатија (МСП), маркетинг производите или 
услугите се голем предизвик. Ова значи дека клиентите треба да бидат способни, 
на прв поглед, да разликуваат помеѓу вашите производи или услуги и оние на 
вашите конкуренти и да ги поврзат со одредени посакувани квалитети.
Интелектуалната сопственост, кога се користи ефикасно, е важна алатка за 

Промоцијата и едукацијата на општеството и институциите за правата на 
Интелектуална Сопственост се многу важни за да можат креаторите и иноваторите 
да ги препознаат своите права и да знаат дека нивните дела, креации и иновации 
можат да бидат заштитени. Без оглед на видот или големината на компанијата, 
секогаш постојат аспекти на правата од интелектуална сопственост кои влијаат 
на вашата компанија и тие права мора да бидат заштитени.
Бизнисите треба во целост да ја употребат нивната интелектуална сопственост 
со цел да го задржат постојаниот квалитет на нивните производи и услуги кон 
потрошувачите и да развијат долгорочна лојалност на клиентите.

Интелектуалната сопственост како една од 
најдинамичните гранки на правото е присутна во 
повеќето работи што нè опкружуваат. Најчестиот 
пример за тоа е поврзан токму со нашите 
верувања во врска со изборот на производите на 
пазарот како и за начинот со кој ги разликуваме 
тие производи.

Поголемиот дел од времето ние избираме 
производи кои се добро познати на пазарот и кои 
содржат бренд или трговска марка што е позната 

создавање на имиџ за вашиот бизнис во главите 
на вашите сегашни и потенцијални клиенти, како 
и во позиционирање на вашиот бизнис на пазарот.
Правата на ИС, во комбинација со други алатки 
за маркетинг (како што се рекламирање и други 
активности за промоција) се од суштинско 
значење за:

• Диференцијација на вашите производи и услуги и нивно лесно препознавање;
• Промовирање на вашите производи или услуги и создавање лојална 

клиентела;
• Диверсификација на вашата пазарна стратегија кон различни целни групи;
• Маркетинг на вашите производи или услуги во странски земји;
• Поголема придобивка од заштитата на ИС.
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2.1. КАКО МОЖЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОПСТВЕНОСТ ДА ЈА 
ЗГОЛЕМИ ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА ВАШЕТО ПРЕТПРИЈАТИЕ?

Вредноста на интелектуална сопственост (ИС) често не е соодветно оценета и 
нејзиниот потенцијал да обезбеди можности за идни профити е широко потценета 
од малите и средни претпријатија. Меѓутоа, кога ИС се заштити согласно законите 
и постои побарувачка во пазарот за производи и услуги заштитени со ИС, тогаш 
таа може да стане еден вреден асет4 на бизнисот.

• ИС може да генерира приходи за МСП преку лиценцирање, продажба или 
комерцијализирање на производи или услуги заштитени со ИС, кои можат 
значително да го подобрат уделот на пазарот на едно претпријатие или да ги 
зголемат нејзините маржи на профитабилност.

• Правата на ИС може да ја зголемат вредноста на вашето претпријатие пред 
очите на инвеститорите и финансиските институции.

• Во случај на продажба, спојувања или купувања, асетите на ИС може 
значително да ја зголемат вредноста на вашето претпријатие, а во одредени 
случаи тие може да бидат примарни или единствени асети кои имаат 
вредност.

Стратешката употреба на асетите на ИС, може значително да ја зголеми 
конкурентноста на вашите претпријатија. МСП треба да бидат сигурни дека 
се подготвени да се соочат со предизвикот и да преземат соодветни мерки за 
да ја искористат својата ИС и да ја заштитат истата кога е можно. Слично како 
физичките средства, асетите на ИС исто така мора да се купуваат и одржуваат, 
да се пресметаат, вреднуваат, внимателно да се следат и внимателно да се 
управуваат со цел да се добие нивната целосна вредност, но пред да се направи 
тоа, претпријатијата мораат прво да ја препознаат вредноста на интелектуалната 
сопственост и да почнуваат да ја гледаат како вреден деловен асет.

2.2. КАКО МОЖЕ ВАШАТА КОМПАНИЈА ДА ЈА КОРИСТИ 
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ?

Во последниве години, се забележува зголемување на свеста кај претпријатијата 
дека интелектуалната сопственост може да се материјализира на неколку 
начини. ИС може да се продава, лиценцира, да се користи како осигурување за 
финансирање на долг, или може да обезбеди дополнителна или алтернативна 
основа за пребарување на капитал од пријатели, семејство, приватни инвеститори 
(т.н. „деловни ангели“ кои инвестираат во МСП и често обезбедуваат искуство и 
деловни вештини), како и специјализирани и редовни банки.

Покрај тоа, во некои земји, Владата ги стимулира и поддржува старт-ап 
компаниите кои користат висока технологија и други иновативни компании 
преку грантови, гаранции, субвенции и/или заеми, кои се обезбедуваат преку 
разни институции за јавно финансирање и банки кои директно или индиректно ја 
препознаваат важноста на асетите на интелектуалната сопственост.

4 Асет (од англ. asset) - ствар на имот во сопственост на лице или компанија, за кој се смета дека има вредност и e 
достапен за исполнување на долгови, обврски или наследство.
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Без разлика каков производ вашата компанија произведува или каква услуга 
нуди, веројатно е дека таа редовно користи и создава еден значителен дел од 
интелектуалната сопственост. Во овој случај, важно е систематски да се земат 
предвид потребните чекори за нејзина заштита, администрација и примена, за да 
се добијат најдобрите можни комерцијални резултати од нејзината сопственост. 
Ако користите интелектуална сопственост што им припаѓа на другите, тогаш 
земајте ја во предвид можноста да ја купите или да добиете права за нејзино 
користење, со тоа што ќе се стекнете со правото на лиценца, и на тој начин ќе 
избегнете недоразбирања, следствено, скап судски процес.

Речиси секое МСП има трговски назив или една или повеќе трговски марки и треба 
да ја земе предвид нивната заштита. Повеќето МСП имаат вредни доверливи 
деловни информации, од списоци на клиентите до тактики за продажба кои тие 
би сакале да ги заштитат.

Во сите овие случаи, вашата компанија треба да размисли како подобро да го 
искористи ИС системот во своја полза. Запомнете дека ИС може да им помогне на 
вашите компании во скоро секој аспект на развојот на вашата деловна активност 
и стратегијата на конкурентност: од развој на производи до негово финализирање, 
од испорака на услуги до

маркетинг и од зголемување на финансиски ресурси до извоз или проширување 
на бизнисот во странство преку лиценцирање или ексклузивност.

Пред да започнат со извоз, претпријатијата минуваат низ неколку чекори, 
почнувајќи од идентификување на пазарот погоден за извоз и проценка на 
побарувачката, до наоѓање на ресурси за дистрибуција, проценување на 
трошоците и обезбедување на средства. Главните причини зошто треба да ја земете 
во предвид и интелектуална сопственост (ИС) при планирање на стратегијата за 
извоз, е да видите кои права на ИС може да ја зголемат конкурентноста на вашето 
мало или средно претпријатие (МСП) на извозните пазари. Бидејќи правата на ИС 
се „територијални“, односно тие се достапни само за државата или регионот во 
кој се регистрирани, така што за да имате ексклузивни права на ИС на странските 
пазари, ќе треба да аплицирате и да добиете заштита во странство.

2.3. ВЛИЈАНИЕТО НА ТРГОВСКАТА МАРКАТА ВРЗ ВАШАТА 
ДЕЛОВНА АКТИВНОСТ

2.4. ВЛИЈАНИЕТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ 
ИЗВОЗНИТЕ МОЖНОСТИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА

5 Agreement on trade-related aspects of Intellectual Property rights 
https: / / www.wto.org /english / docs_e / legal_e / 27-trips.pdf
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3. ТРГОВСКА МАРКА

Причините за заштита на интелектуалната сопственост на извозните пазари се:
• Правата на ИС, особено патентите, може да отворат нови можности за извоз;

• Правата на ИС, особено трговските марки и индустриските дизајни можат да 
помогнат во создавање поповолна позиција на извозниот пазар;

• Правата за ИС ги зголемуваат шансите за стекнување лојална база на клиенти 
за вашите производи и услуги на извозните пазари.

Трговската марка е ознака, едно од правата на индустриската сопственост и е дел 
од карактеристичните знаци. Таа помага да се прави разлика помеѓу стоки или 
услуги што ги нудат различни субјекти. Тоа е регистрирана ознака на стоки или 
услуги во областа на бизнисот, што помага да се направи разлика помеѓу стоки 
и услуги од ист или сличен вид. Треба да се напомене дека трговската марка е 
заштитена со закон. На некој начин, таа ги индивидуализира стоките и услугите 
што ги понудуваат конкурентите меѓу себе.

Секоја ознака или комбинација на ознаки, кои можат да ги разликуваат стоките 
или услугите на едно претпријатие од оние на друго претпријатија, претставува 
трговска марка. Ваквите знаци, особено зборовите, вклучувајќи лични имиња, 
букви, броеви, фигуративни елементи, комбинации на бои и каква било 
комбинација на такви знаци, можат да бидат регистрирани како трговски марки. 
Кога преку знаци не можеме да разликуваме производи или услуги, тие може да 
се регистрираат во зависност од различноста стекната преку употреба. Членовите 
можат да побараат, како услов за регистрација, знаците да бидат визуелно 
перципирани. 

(Договорот TRIPS, член 15)5.
Од секогаш трговската марката е најважната ознака за разликување. Почетоците 
на современиот закон за трговски марки се во Франција. Современиот закон за 
интелектуална сопственост, кој ја вклучува индустриската сопственост заедно со 
трговските марки, е од големо значење во денешно време, бидејќи има големо 
влијание врз развојот на трговијата и индустријата. Особено големо влијание 
има врз справувањето со нелојалната конкуренција што се јавува многу често на 
полето на стоки и услуги.

Од 20 век до денес, една од најважните работи во врска со трговските марки е 
маркетингот. Маркетингот помага во приближувањето на стоките и услугите до 
потрошувачите, преку медиумите, информатичката технологија и преку пакувања 
или промотивни материјали. Нашата психологија ни помага да разликуваме 
голем број на стоки и услуги што се нудат секој ден на овој огромен глобален 
пазар. Иако овие се општи дефиниции за трговските марки, во повеќето земји во 
светот правилата во главно се стандардизирани.

3.1. ШТО Е ТРГОВСКА МАРКА?
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Со трговска марка се штитат знаци подобни за разликување, како што се: зборови, 
букви, бројки, слики, цртежи, комбинации на бои, тродимензионални форми, 
вклучително и форми на стоките или нивните пакувања, како и комбинациите на 
сите напред наведени знаци.

На пример-зборови: “Deutsche Bank“ за банки; имињата: „Hilton“ за хотели; 
паролите: „Fly me “ за авиокомпании; опрема: ѕвездата на Мерцедес Бенз; 
буквите: VW, BMW за возила; слики или симболи: четири прстени на Ауди; итн. 
Зборовите и буквите можат да бидат напишани на кој било јазик и со кое било 
писмо. На пример: LECKER, МАКПЕТРОЛ, VEZË SHARRI, итн.

Какво значење имаат симболите  ™ SM ®?

• Симболот™- од англиски „trade mark“ подразбира дека одреден знак е 
трговска марка;

• СимболотSM - од англиски “service mark” подразбира дека одредена марка се 
употребува за услуги;

• Симболот ®- од англиски “registered” се употребува да покаже дека одредена 
трговска марка е регистрирана.
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Трговската марка може да биде:

1. Индивидуална трговска марка – кога подносител на пријавата е физичко или 
правно лице;

2. Колективна трговска марка – со која се штити ознаката која е наменета за 
заедничкото обележување на производи или услуги од страна на здруженија 
или други асоцијации на физички и правни лица;

3.2. КОИ СЕ КАРАКТЕРИСТИКИТЕ И ФУНКЦИИТЕ 
НА ТРГОВСКАТА МАРКАТА?

Во основа, постојат неколку клучни карактеристики и функции на трговските 
марки:

• Прво, и најважно, ознаката (трговската марка) мора да биде посебна 
(дистинктивна). Ова значи, обичен потрошувач да може да направи разлика 
помеѓу слични стоки и услуги што се нудат на пазарот.

• Второ, не треба да делува измамнички. Ова значи да трговската марка не 
треба да дава поинаков изглед или впечаток од оној вистинскиот.

• Трето, трговската марка има гарантна функција. Што значи гарантира дека 
одреден производ кој е означен со препознатлива трговска марка е секогаш 
со ист квалитет.

• Четврто, трговската марка има рекламна функција, што значи дека 
препознатливата трговска марка влијае врз потрошувачите/корисниците на 
одредени производи или услуги.

3. Марка за сертификација - која ги штити ознаките 
што ги користат некои трговски здруженија под 
надзор на овластен носител на трговска марка 
и служи за заштита на квалитетот, потеклото, 
начинот на производство или другите вообичаени 
карактеристики на стоките или услугите на овие 
трговски здруженија.
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3.3. МЕЃУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА СТОКИ И УСЛУГИ

Трговските марки се пријавуваат / регистрираат за точно определени производи 
и/или услуги кои се во корелација со дејноста на подносителот на пријавата. 
Меѓународната класификација на стоки и услуги, позната како Ничанска 
Класификација, е систем на класификација на стоки и услуги кој се применува за 
регистрација на трговски марки.
Според Меѓународниот Договор за Класификација на Ница, производите и 
услугите се распределени во 45 класи, од кои 34 се класи на стоки, а 11 се класи 
на услуги. При поднесување на пријавата, производите односно услугите треба 
да бидат распоредени и означени според Меѓународната класификација така 
што прво се наведува бројот на класата, а потоа производите, односно услугите 
опфатени со таа класа.
Азбучниот список на производи и услуги по класи може да се најде во TMclass6, која 
претставува база на податоци што ви помага да ги пребарувате и класифицирате 
производите и услугите што се потребни за поднесување на барање за заштита 
на трговска марка, како и соодветните поими користени за истите.

Постапката за стекнување на право на трговска марка може да поведе домашно 
и странско правно и физичко лице.
Постапката за признавање на трговска марка се поведува со поднесување пријава 
на трговска марка до Државниот Завод за Индустриска Сопственост (ДЗИС).

Пријавата на трговска марка мора да содржи:
1. барањето за признавање на правото на трговска марка;
2. податоци за подносителот на барањето;
3. изглед на знакот за кој се бара заштита и
4. списокот на стоки и услуги за кои се бара заштита.

Доколку пријавата е уредна, односно доколку ги содржи сите состојки и прилози 
предвидени во Законот и Правилникот, Заводот испитува дали се исполнети 
условите за признавање на правото. Доколку пријавата ги исполнува условите 
предвидените со закон и доколку се платени соодветните трошоци, пријавата се 
објавува во службеното гласило на Заводот.

Важно е да се напомене дека од датумот на објавување на пријавата за трговска 
марка во службеното гласило на Заводот, започнува да тече рокот за жалба 
против апликацијата, која трае три месеци. 

3.4. ЗАШТИТА И РЕГИСТРАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ ВО 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

6 http://tmclass.tmdn.org/ec2/
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Доколку по истекот на овој рок не е поднесен приговор за предметната пријава 
и по плаќање на предвидените такси и трошоци, Заводот донесува решение за 
признавање правото на трговската марка. Признаеното право се запишува во 
регистарот на трговски марки и се објавува во службеното гласило на Заводот.
 ачи, постапката за признавање и регистрација на трговската марка се одвива на 
следниов начин:

7 http://www.ippo.gov.mk/Search/TrademarkSearch.aspx

Подносителот
ги доставува
обрасците за

пријава

ДЗИС ја
испитува
пријавата

ДЗИС ја
објавува

пријавата во
Службеното
гласило на

Заводот

Почнува да
тече рокот за
поднесување

приговор 3
месеци

ДЗИС ја
регистрира
трговската
марка и ја

објавува во
службеното
гласило на

Заводот

На носителот на правото на трговска марка, Заводот му издава исправа најдоцна 
во рок од шест месеци од датумот на донесувањето на решението за признавање 
на правото на трговска марка.
На официјалната веб-страница на Државниот Завод за Индустриска Сопственост 
на РСМ постои база на податоци7 за пребарување на Трговски Марки регистрирани 
во Република Северна Македонија, што им овозможува на потрошувачите да 
имаат полесен пристап до трговските марки, но и на правните лица кои имаат за 
цел да ги регистрираат своите трговски марки, да можат полесно да ја разликуваат 
нивната марка од компаниите кои нудат исти или слични производи или услуги.

3.5. ВАЛИДНОСТ, УПОТРЕБА И ПРЕКИНУВАЊЕ НА 
ПРАВОТО НА ТРГОВСКА МАРКА

Трговската марка важи десет години од денот на поднесување на пријавата. 
Важењето на трговската марка може да се продолжува 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 месеци 
од истекот на важењето до Заводот да поднесе барање за продолжување на 
важењето на трговската марка и да ги уплати соодветните такси и трошоци на 
постапката.
Носителот на трговската марка е должен заради одржување на трговската 
марка во важност, да ја користи во прометот на стоките и услугите за кои таа е 
регистрирана, освен ако постојат сериозни причини за некористењето, независно 
од волјата на носителот.
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Трговската марка престанува да важи:

1. кога носителот на правото без оправдани причини не ја користи трговската 
марка подолго од пет години непрекинато од денот на уписот на трговската 
марка во регистарот на трговски марки, односно од денот кога трговската 
марка била последен пат користена;

2. кога поради неактивност на носителот на правото станала вообичаено име во 
прометот за производите, односно услугите за кои е регистрирана;

3. кога поради начинот на употреба од страна на носителот на правото или со 
негово одобрение, може јавноста да ја доведе во заблуда во поглед на видот, 
квалитетот или географското потекло на тие стоки или услуги и

4. кога колективната трговска марка се користи спротивно на општиот акт или 
договор за колективна трговска марка.

3.6. САНКЦИИ ЗА ПОВРЕДИ И ЗЛОУПОТРЕБА НА 
ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Во членот 285 од Кривичниот законик на Република Северна Македонија е утврдено 
дека:

1) Тој што спротивно на прописите за индустриска сопственост со намера да измами 
купувачи или корисници на услуги ќе повреди туѓа заштитена трговска марка, туѓ 
заштитен индустриски дизајн, туѓа заштитена ознака на потеклото на производот 
и географска ознака, ќе се казни со казна затвор од најмалку три години;

2) Истата казна ќе се изрече за лице кое со намера да измами купувачи неовластено 
ќе произведе, пушти во промет, увезе, извезе, понуди на продажба или складишти 
производи што се предмет на заштита на горенаведените права.

3) Тој што со горенаведените дела прибавил значителна имотна корист или 
предизвикал значителна имотна штета, ќе се казни со затвор од една до пет 
години и парична казна

4) Доколку овие дела се сторени од правно лице, ќе се казнува со парична казна.

Исто така, во Законот за индустриска сопственост на РСМ, член 321 предвидува 
прекршочни одредби, каде се истакнува:
Глоба ќе му се изрече на правно или физичко лице за прекршок, доколку:

1) неовластено се занимава со застапување на правни и физички лица

2) неовластено користи пријавен или заштитен пронајдок;

3) неовластено користи или имитира пријавен или заштитен индустриски дизајн;

4) неовластено користи или имитира пријавена или заштитена трговска марка;

5) неовластено користи или имитира добро позната трговска марка.
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И тоа, за:

- микро трговец, од 50 до 1.000 евра во денарска противвредност;

- мал трговец, од 100 до 2000 евра во денарска противвредност;

- среден трговец, од 250 до 6.000 евра во денарска противвредност;

- голем трговец, од 500 до 10.000 евра во денарска противвредност;

- одговорното лице во правното лице, од 50 до 500 евра во денарска противвредност;

- физичко лице, од 15 до 250 евра во денарска противвредност.

Како и во член 322, се предвидува дека ќе му се изрече глоба на правно или физичко 
лице за прекршок, доколку:

1) неовластено користи ® за трговска марка што не е регистрирана;
2) неовластено користи или имитира заштитен географски нази;
3) на барање на носителот на правото не ги доставил документите и податоците во 

врска со повреда.

И тоа, за:

- микро трговец, од 50 до 1.000 евра во денарска противвредност;

- мал трговец, од 100 до 2000 евра во денарска противвредност;

- среден трговец, од 250 до 6.000 евра во денарска противвредност;

- голем трговец, од 500 до 10.000 евра во денарска противвредност;

- одговорното лице во правното лице, од 50 до 500 евра во денарска противвредност;

- физичко лице, од 15 до 250 евра во денарска противвредност.
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На меѓународно ниво, постојат две опции за заштита на трговска марка:

1. Подносителот може да го достави пријавата за меѓународна регистрација на 
трговска марка во соодветните канцеларии одделно во секоја држава во која 
сака да ја заштити трговската марка, или

2. Подносителот на пријавата може да го користи системот на WIPO за заштита 
и регистрација на трговски марки во согласност со Мадридскиот договор 
за меѓународна регистрација на трговски марки и според Протоколот на 
Мадридскиот договор (Мадридски протокол).

Додека првиот начин ви овозможува да поднесете национална пријава за 
заштита на трговска марка одделно во секоја земја во која имате интерес да ја 
заштитите трговската марка, што честопати мора да се направи на официјалниот 
јазик на одредната држава со следење на различни процедури и правила, 
вториот начин кој е полесен и посеопфатен, ви овозможува со поднесување 
пријава во Меѓународното биро (преку ДЗИС) да ја заштитите трговската марка 
во сите договорни држави (вкупно 106 земји)8, која може да се достави на еден 
од официјалните јазици 
( aнглиски, француски или шпански) и со плаќање на одредени трошоци.

Согласно вториот начин, односно ситемот на WIPO, по приемот на пријавата за 
меѓународна регистрација, Заводот испитува дали пријавата е поднесена во 
согласност со одредбите на Правилникот.

Уредната пријава Заводот ја доставува до Меѓународното биро на Светската 
организација за интелектуална сопственост во согласност со одредбите на 
Мадридскиот договор или Мадридскиот протокол и Правилникот на Мадридскиот 
договор и Мадридскиот протокол.

Исто така е важно да се напомене дека Париската конвенција за заштита на 
индустриската сопственост, каде земјите врз кои се применува оваа конвенција 
ја сочинуваат Унијата за заштита на индустриската сопственост (вкупно 177 
земји-членки)9 уживаат право на првенство. Ова право подразбира дека доколку 
подносителот на пријавата поднесува пријава за заштита на трговска марка на 
една од земјите на Унијата, ќе ужива право на првенство и во рок од 6 месеци има 
право да поднесе пријава за заштита на истата трговска марка во сите други земји 
на Унијата. Последователните пријави во други земји на Унијата ќе се сметаат 
дека биле поднесени во истиот ден како првата пријава. Со други зборови, тие 
ќе имаат приоритет пред сите пријави поднесени од други лица во период од 6 
месеци за иста трговска марка.
Регистрацијата на трговска марка во Меѓународното Биро се врши за десет 
години, со можност за продолжување со исполнување на условите предвидени 
со Договорот од Мадрид.

4. МЕЃУНАРОДНА ЗАШТИТА

8 https: / / www.wipo.int / treaties /en / ShowResults.jsp?treaty_id=8
9 https: / / www.wipo.int / treaties /en / ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2
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10 https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/

11 https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/

12 https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview

Следењето на статусот на меѓународната пријава или регистрацијата на трговска 
марка согласно Мадридскиот Договор, како и сите информации за трговските 
марки регистрирани според овој систем може да се направат преку он-лајн базата 
на податоци MADRID MONITOR10 и GLOBAL BRAND DATABASE11.
Додека, трговските марки регистрирани во земјите-членки на Европската унија и 
пошироко, можете да ги пребарувате преку платформата TMview12.

Порано или подоцна, многу мали и средни претпријатија (МСП) ќе започнат да 
работат во повеќе од еден пазар, каде што покрај локалниот пазар, тие ќе ги 
продаваат своите производи или услуги или ќе ги лиценцираат нивните права на 
интелектуална сопственост надвор од границите на земјата. 

Сепак, правата на ИС се територијални, што значи дека тие обично се заштитени 
само во матичната земја или регионот каде се бара и се добива заштита.
Затоа, заштитата на ИС на пазарите каде што компанијата извезува е од суштинско 
значење, за да тие права ги имаат истите заштитни придобивки и во странство, 
исто како и на домашниот пазар. 
Многу е важно да се биде внимателен и навремено да ја поднесете апликацијата 
за заштита на ИС во сите земји во кои најверојатно ќе ги извезувате или 
лиценцирате производите или услугите на компанијата во иднина.

4.1. ЗОШТО ВАШАТА КОМПАНИЈА ТРЕБА 
ДА ЈА ЗАШТИТИ СВОЈАТА ИС ВО СТРАНСТВО?

5. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

Соодветен систем на трговски марки е многу важен за потрошувачите во земјите во 
развој, бидејќи им овозможува на овие клиенти да се потпираат на посебен стандард 
за квалитетот во однос на трговската марката и да се идентификува потеклото на 
стоката/трговската марка, а не тоа да се прави врз основа на разни недоверливи 
извори.

Исто така, правилниот систем на трговската марка е многу важен за претпријатијата 
во земјите во развој затоа што им овозможува да откријат домашни и странски пазари 
за нивните производи. Без соодветен систем на трговски марки, тешко е да започнете 
нов бизнис или да воведете нова линија на производи и да се натпреварувате со 
локални и странски компании, особено во линиите на потрошувачки производи.
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Според Извештајот на Европската Комисија за Република Северна Македонија 
за 2019 година, иако има подобрување во заштитата на правата на интелектуална 
сопственост на земјата, Комисијата препорачува во наредните години РСМ да се 
фокусира на:

• Зголемување на бројот на истраги и прекршувања направени во 
интелектуалната сопственост, особено во областа на индустриската 
сопственост, со посебен фокус на злоупотребата на трговските марки;

• Да се создаде информативна платформа за институциите за спроведување 
на законот преку која ќе разменуваат податоци за правата на интелектуална 
сопственост.

заштитата на трговската марка. Признавањето на трговската марка од 
потрошувачите, за сопствениците на трговските марки е процес со кој тие 
ги привлекуваат потрошувачите кон своите производи од причини што ја 
надминуваат едноставната функција за идентификување на потеклото. 

Според бројните анализи и истражувања, трговската марка регистрирана од 
кое било претпријатие е една од главните работи што ќе доведе до создавање 
здраво деловно опкружување.
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