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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКИ МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за царински мерки за 
спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 
2015 година.

 
Бр. 08-3969/1 Претседател

27 август 2015 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  ЦАРИНСКИ 
МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1
Во Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална 

сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 88/15), во членот 9 став (3) 
се менува и гласи:

„Против заклучокот од ставот (2) на овој член, не е дозволена посебна жалба.“

Член 2
Во членот 11 став (1) по зборот „единица“ се додаваат зборовите: „со решение“. 
Ставот (2) се менува и гласи:
“Против решението со кое се отфрла барањето, подносителот може да поведе управен 

спор пред надлежниот суд.“

Член 3
Започнатите постапки по жалба согласно со Законот за царински мерки за 

спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост („Службен весник на 
Република Македонија“ број 88/15), до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се 
завршат согласно со законот по кој биле започнати.
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Предметите во второстепена управна постапка по кои одлучувал министерот за 
финансии или од него овластено лице, а по кои е поведен управен спор до денот на 
влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат согласно со законот по кој била 
започната постапката. 

Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија.“


