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Трговски марки 

Трговската марка претставува знак кој служи за разликување на производите или 

услигите што ги произведува или обезбедува едно претпријатие од оние на другите 

претпријатија. Сите динстиктивни зборови, букви, бројки, цртежи, слики, облици, бои, 

логотипови, етикети или нивни комбинации што се користат за разликување на 

производите или услугите, може да се сметаат за трговска марка. Во некои земји 

рекламните слогани исто така се сметаат за трговски марки и може да се регистрираат 

како такви во националните заводи за трговски марки.  Сe поголем број земји, исто 

така, дозволуваат регистрирање на помалку традиционални форми на трговски марки, 

како што се: само една боја, тродимензионални знаци (облици на производите или 

пакувањето), звучни знаци (звуци) или мирисни знаци (мириси). Сепак, голем број 

земји имаат ограничувања за тоа што може да се регистрира како трговска марка, 

генерално дозволувајќи само знаци што се видливи или може да се претстават 

графички.1 

Главната функција на трговските марки е да им овозможи на потрошувачите да го 

идентификуваат производот (без оглед дали се работи за стока или услуга) на одредено 

претпријатие, за да го разликуваат од другите идентични или слични производи на 

конкурентите. Потрошувачите што се задоволни од дадениот производ најверојатно 

повторно ќе го купат или употребат производот во иднина. За ова, тие треба да можат 

лесно да ги разликуваат идентичните или сличните производи. Овозможувајќи им на 

претпријатијата да се разликуваат тие самите, како и нивните производи, со оние на 
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конкуренцијата, трговските марки имаат главна улога во брендирачката и 

маркетиншката стратегија на претпријатијата, придонесувајќи во дефинирањето на 

имиџот и репутацијата на производите на претпријатието во очите на потрошувачите. 

Имиџот и репутацијата на претпријатието создаваат лојална клиентела и ги 

прошируваат деловните врски на претпријатието. Потрошувачите често пати развиваат 

емотивна поврзаност со одредени трговски марки, врз основа на посакуваните 

квалитети или карактеристики на производите што носат вакви трговски марки. 

Трговските марки, исто така, ги поттикнуваат претпријатијата да инвестираат во 

одржувањето или подобрувањето на квалитетот на нивните производи, со цел да 

обезбедат позитивна репутација на нивната трговска марка. 

Внимателно избрана и чувана трговска марка претставува скапоцена деловна 

предност за повеќето претпријатија. За некои, тоа може да биде највредната предност 

што ја поседуваат. Проценките на вредноста на некои од светски најпознатите 

трговски марки како што е Coca Cola или IBM ја надминуваат сумата од 50 милијарди 

долари одделно. Ова се должи на фактот што потрошувачите ги вреднуваат трговските 

марки, нивната репутација, нивниот имиџ и посакуваните квалитети што ги поврзуваат 

со марката, и се подготвени да платат повеќе за производ што носи трговска марка што 

тие ја препознаваат и која ги исполнува нивните очекувања. Затоа, самото поседување 

трговска марка со добар имиџ и репутација, му обезбедува на претпријатието 

конкурентска предност. Додека повеќето деловни луѓе ја сфаќаат важноста на 

користењето трговски марки за разликување на нивните производи од оние на нивните 

конкуренти, не сите ја разбираат важноста на нивната заштита со регистрација. 

Регистрацијата, во согласност со релевантниот закон за трговските марки, му дава 

на вашето претпријатие ексклузивно право да ги спречи другите да рекламираат 

идентични или слични производи под иста или збунувачки слична марка. Без 

регистрирање на трговската марка, вашата инвестиција во маркетингот на еден 

производ може да стане неисплатлива, бидејќи конкурентските претпријатија може да 

ја користат истата или збунувачки сличната трговска марка за идентични или слични 

производи. Aко конкурентот присвои слична или идентична трговска марка, 

потрошувачот може да биде погрешно наведен да го купи производот на конкурентот, 

мислејќи дека е производот на вашето претпријатие. Ова не само што може да го 

намали профитот на вашето претпријатие и да ги збуни вашите потрошувачи, туку 

може и да им наштети на репутацијата и имиџот на вашето претпријатие, особено ако 

конкурентскиот производ е од понизок квалитет. Со оглед на вредноста на трговските 



марки и важноста што таа трговска марка може да ја има во одредувањето на успехот 

на еден производ на пазарот, од суштинска важност е истите да бидат регистрирани на 

релевантните пазари. Покрај ова, многу е полесно да се издаде лиценца за 

регистрирана трговска марка на други претпријатија, и на тој начин да се обезбеди 

дополнителен извор на финансиски средства за вашето претпријатие, или тоа може да е 

основа за договор за франшиза. Повремено, регистрирана трговска марка со добра 

репутација помеѓу потрошувачите може да се искористи и за добивање средства од 

финансиските институции што се сe посвесни за важноста на брендовите за деловниот 

успех.  

Трговските марки како инстумент овозможуваат потрошувачите да прават разлика 

помеѓу производите; овозможуваат претпријатијата да се разликуваат по своите 

производи; претставуваат маркетиншка алатка и основа за градењето на брендирачкиот 

имиџ и репутација; може да бидат лиценцирани за да бидат директен извор на приходи 

преку хонорари; претставуваат клучна компонента на договорите за франшиза; може 

да бидат скапоцена деловна предност; може да ги охрабруваат претпријатијата да 

инвестираат во одржувањето или подобрувањето на квалитетот на производите; може 

да бидат од корист за добивање финансиски средства.2  

 

Правна уреденост на трговската марка во соглсност со Законот за индустриска 

сопственост 

Трговската марка кај нас во Република Македонија е уредена со Законот за 

индустриска сопственост. Така во законот е пропишано дека со трговската марка се 

штити знак кој може графички да се прикаже и кој е подобен за разликување на 

стоките или услугите на еден учесник во прометот од стоките или услугите на друг 

ученик во прометот. Исто така со трговската марка се штитат знаци подобни за 

разликување како што се: зборови, букви, слики, цртежи, комбинации на бои, 

тродимензионални форми, вклучително и форми на стоките или нивните пакувања, 

како и комбинациите на сите претходно што беа наведени.3  

Принципот на динстиктивност пропишува дека знакот е подобен за разликување 

доколку на стоките или услугите во споредба со истовидни или слични стоки или 
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услуги им дава посебен, дистиктивен карактер. Значи под оваа динстиктивност се 

подразбира посебност, уникатност на стоките или услугите. Што се однесува до 

оценувањето и процената дали некој знак е подобен за разликување, се земаат во 

предвид сите околности, а особено времето и обемот на неговата дотогошна употреба.  

Заштита на трговските марки 

Заштитата на трговската марка може да се изврши со регистрација или, во некои 

земји, со употреба. Дури и онаму каде што трговските марки може да се заштитат со 

употреба, најдобро за вас е да ја регистрирате трговската марка со пополнување 

соодветна пријава во националниот завод за трговски марки (некои заводи за трговски 

марки имаат интернет пријави за регистрирање). Регистрирањето на трговската марка 

ќе ви обезбеди поголема заштита, особено во случај на спор со идентична или 

збунувачки слична трговска марка. Услугите на застапниците за трговски марки 

честопати се многу корисни (а понекогаш и задолжителни) за регистрирањето на 

трговската марка. Многу луѓе веруваат дека со регистрирањето на својот бизнис и 

неговото име во деловниот регистар, ова име ќе биде автоматски заштитено како 

трговска марка. Ова е релативно често погрешно мислење. Важно е да се разбере 

разликата помеѓу името и трговската марка. Името на претпријатието е целото име на 

вашиот бизнис, како на пример: Blackmark International Ltd и тоа го идентификува 

вашето претпријатие. Тоа честопати завршува со Ltd, Inc. Или други слични кратенки 

што го означуваат правниот карактер на претпријатието. Трговската марка, пак, 

претставува знак со кој се разликуваат производите на вашето претпријатие. Едно 

претпријатие може да има најразлични трговски марки. На пример, Blackmark 

International Ltd може да продава еден од своите производи како BLACKMARK, додека 

друг како REDMARK. Претпријатијата може да користат одредена трговска марка за 

идентификување на сите нивни производи, одреден асортиман производи или еден 

одреден вид производи. Некои претпријатија може, исто така, да го користат своето 

име или дел од него, како трговска марка. Тие, во тој случај, треба да го регистрираат 

како трговска марка. Генерално, секое лице кое има намера да ја користи трговската 

марка или да му ја даде на користење на трето лице, може да аплицира за регистрација. 

Тоа може да биде физичко или правно лице. И покрај тоа што не задолжително, 

регистрирањето е препорачливо, со оглед на тоа што истото обезбедува ексклузивно 

право на спречување на неовластеното користење на трговската марка. Кога се избира 



трговската марка, добро е да се знае кои категории знаци обично се неприфатливи за 

регистрација.  

Пријавите за регистрирање трговска марка обично се отфрлаат на, како што се 

нарекува, „апсолутна основа“ во следниве случаи: Генерички термини. На пример, ако 

вашето претпријатие има намера да регистрира трговска марка СТОЛ за да продава 

столови, таа ќе биде отфрлена бидејќи „стол“ е генерички термин за производот. 

Описни термини. Тоа се зборови што обично се користат во трговијата за да го опишат 

производот за кој станува збор. На пример, трговската марка СЛАТКА најверојатно ќе 

биде отфрлена за рекламирање чоколади бидејќи е описна. Всушност, ќе се смета дека 

е неправично да му се даде на некој производител на чоколада ексклузивитет над 

зборот “слатка“ за рекламирање на неговите производи. Слично на тоа, квалитативните 

или пофалните термини како БРЗ, НАЈДОБАР, КЛАСИЧЕН или ИНОВАТИВЕН 

најверојатно ќе наидат на слични противења, освен ако се дел од инаку 

карактеристичен белег. Во тој случај, можеби ќе биде потребно да се вклучи и 

напомена, која ќе објаснува дека не се бара ексклузивитет за тој конкретен дел од 

трговската марка. Лажливи трговски марки. Ова се трговски марки кои може да ги 

излажат или да ги доведат во заблуда потрошувачите во врска со природата, 

квалитетот или географското потекло на производот. На пример, рекламирањето на 

маргаринот под трговска марка која содржи КРАВА најверојатно ќе биде отфрлено, 

бидејќи ќе се смета дека може да ги доведе во заблуда потрошувачите, кои ќе ја 

поврзуваат трговската марка со млечните производи (односно со путерот). Трговските 

марки што се сметаат за спротивни на јавниот поредок или моралот. Зборовите или 

илустрациите што се смета дека ги кршат општоприфатените норми на морал и 

религија, генерално не можат да се регистрираат како трговски марки. Знамиња, 

грбови, официјални белези и амблеми на држави и меѓународни организации, што му 

се соопштени на Меѓународното биро на СОИС, обично се исклучени од регистрација. 

 

 

 

 

 



Видови трговски марки 

Постои генерална поделба на видовите на трговски марки, а таа е следната:  

- Стоковни марки – марките што се користат за разликување одредени производи 

што ги произведува одредено претпијатие 

- Услужни марки – марките што се користат за разликување одредени услуги што 

ги обезбедува одредено претпријатие 

- Колективни марки – марките што се користат за разликување на производите и 

услугите што ги произведуваат или обезбедуваат членовите на една асоцијација 

- Сертификатни марки – марките што се користат за разликување на производите 

или услугите што одговараат на одреден збир стандарди и се одобрени од 

надлежно тело за сертификација 

- Добропознати марки – марките што се сметаат за добро познати на пазарот и 

како резлутат на тоа уживаат посилна заштита.4 

Услужната марка е многу слична по својата природа со стоковната марка. Двете 

се дистинктивни знаци, стоковните марки ги прават препознатливи производите на 

едно претпријатие од оние на другите, додека услужните марки ја исполнуваат истата 

функција во врска со услугите. Услугите може да се од кој било вид, на пример: 

финансиски, банкарски, патнички, рекламни или катеринг услуги. Услужните марки 

може да се регистрираат, обновуваат, откажуваат, прeнесуваат и лиценцираат под 

истите услови како и стоковните марки. Колективната марка е генерално во 

сопственост на една асоцијација или кооператива, чии членови може да ја користат 

колективната марка за продавање на своите производи. Асоцијацијата, генерално, 

воспоставува збир критериуми за користење на колективната марка (на пр. стандарди 

за квалитет) и дозволува одделни претпријатија да ја користат марката ако истата 

одговара на ваквите стандарди. Колективните марки може да се ефикасен начин за 

заедничко рекламирање на производите на една група претпријатија, за кои може да е 

потешко нивните одделни марки да бидат препознаени од потрошувачите и/или 

прифатени за дистрибуција од главните дистрибутери. 

Сертификатните марки се даваат за усогласеност со дефинирани стандарди, но не 

се ограничени со какво било членство. Нив може да ги користи секој оној чии 

производи исполнуваат одредени воспоставени стандарди. Во многу земји, главната 
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разлика помеѓу колективните марки и сертификатните марки е што првите може да се 

користат само од одредени групи претпријатија, на пр. членови на асоцијации, додека 

сертификатните марки може да ги користи секој кој ги исполнува стандардите 

дефинирани од страна на сопственикот на сертификатната марка. Важен услов за 

сертификатните марки е лицето кое поднесува пријава за регистрација да се смета за 

„компетентно за сертифицирање“ на соодветните производи. Пример: Симболот на 

Woolmark претставува регистрирана трговска (сертификатна) марка на претпријатието 

Woolmark. Woolmark е симбол кој претставува потврда за квалитетот и знак дека 

производите на кои се појавува се направени од 100% чиста волна и одговараат на 

строгите спецификации на изработка што ги поставува претпријатието Woolmark. 

Истиот е регистриран во преку 140 земји и e лиценциран за производители кои можат 

да ги исполнат овие стандарди во 65 земји.  

Добропознати марки се марките што се сметаат за добро познати од страна на 

надлежниот орган во земјата каде што се бара заштитата на марката. Добропознатите 

марки генерално уживаат посилна заштита. На пример, добропознатите марки може да 

се заштитени дури и ако не се регистрирани (или дури и ако не биле користени) на 

одредена територија. Покрај тоа, додека марките генерално се заштитуваат против 

збунувачки сличните марки само ако се користат за идентични или слични производи, 

добропознатите марки се заштитени од збунувачки сличните марки дури и за различни 

производи, ако се исполнети одредени услови. Главната причина за ова посилна 

заштита е да се оневозможи претпријатијата да ја користат бесплатно репутацијата на 

добропознатите марки и/или да предизвикаат штета на нејзината репутација или углед. 

Пример: Да претпоставиме дека WONDERCOLA е позната трговска марка за 

безалкохолни производи. “Wondercola Inc” би имала корист од автоматската заштита 

во оние земји каде што добропознатите марки уживаат посилна заштита и каде што 

марката е добро позната за безалкохолни пијалаци. Заштитата ќе се однесува и на 

производите и услугите што не се слични со безалкохолните пијалаци. Тоа значи дека 

ако друго претпријатие одлучи да рекламира други производи, од маици до очила за 

сонце, користејќи ја марката WONDERCOLA, тоа ќе мора да побара овластување од 

“Wondercola Inc”, или ризикува да биде тужено за кршење на правата на трговска 

марка. 

 

 

 



Користење на трговските марки 

 

Се поставува прашање дали може да се регистрира трговската марка без да биде 

користена, во различни земји на различен начин е регулирано ова прашање.  Можете 

да поднесете пријава за регистрација пред да ја користите трговската марка, но некои 

земји нема официјално да ја регистрираат додека не покажете доказ за користење (на 

пр. Во САД). Исто така, во повеќето случаи, на трговската марка што не се користи во 

одреден временски период (генерално три до пет години) по регистрацијата, може да 

се избрише од регистарот на трговски марки. Ова значи дека можете да го изгубите 

правото на вашата трговска марка. Употребата на R, ТМ, SМ или еквивалентните 

симболи веднаш до трговската марка не е задолжително и генерално не обезбедуваат 

дополнителна законска заштита. Сепак, ова може да е погоден начин да се 

информираат другите дека одреден знак е трговска марка, предупредувајќи ги можните 

прекршители и фалсификатори. Симболот R се користи откако трговската марка ќе се 

регистрира, додека ТМ означува дека одреден знак е трговска марка. SМ понекогаш се 

користи за услужните марки. 

Што се однесува до користењето на трговските марки најдобро е ако  вашата 

марка е регистрирана со одреден дизајн или фонт, погрижете се трговската марка да се 

користи точно како што е регистирана. Следете ја внимателно нејзината употреба, 

бидејќи таа е од клучна важност за имиџот на производите на вашето претпријатие. 

Исто така, важно е да се избегнува користење на трговската марка како глагол или 

именка, за да не биде сфатена од страна на потрошувачите како генерички термин. 

Различните трговски марки можат да се користат за различни линии производи на едно 

претпријатие. Во зависност од неговата брендирачка стратегија, секое претпријатие ќе 

одлучи дали ќе ја користи истата трговска марка за своите производи проширувајќи го 

брендот секогаш кога ќе излезе нов производ, или ќе користи различна трговска марка 

за секоја линија производи. Проширувањето на постојниот бренд за новите производи 

овозможува новиот производ да го искористи имиџот и репутацијата на марката. 

Сепак, користењето на нова марка, поспецифична и релевантна за новите производи, 

може, исто така, да се покаже дека има предност и дека му овозможува на 

претпријатието да ги насочи новите производи кон специфични групи потрошувачи (на 

пр. деца, тинејџери, итн.) или да создаде специфичен имиџ за новата линија производи. 

Голем број претпријатија, исто така, избираат да го користат новиот бренд заедно со 

постојниот бренд (на пр.NUTELLA R генерално се користи со FERRERO). Различни 



претпријатија усвојуваат различни стратегии. Што и да е вашиот избор, треба да се 

погрижите вашата трговска марка да биде регистрирана за сите класи производи и/или 

услуги за кои се користи или ќе се користи. Употребата на трговските марки на 

Интернет покрена голем број контроверзни правни проблеми, кои немаат лесно или 

единствено решение. Еден важен проблем произлегува од фактот што правата на 

трговските марки се територијални (односно, тие се заштитени само во земјата или 

регионот каде што марката е регистрирана или се користи), додека опсегот на 

Интернетот е глобален. Ова создава проблеми при решавање на спорови помеѓу лицата 

или претпријатијата кои легитимно поседуваат идентични или збунувачки слични 

производи или услуги во различни земји. Легислативата во оваа област сe уште се 

развива и третманот може да се разликува од една земја до друга. 

 

Спроведување на заштитата на трговските марки 

Товарот за спроведувањето на заштитата на трговската марка ја сноси главно 

сопственикот на трговската марка. Од вашето претпријатие, како сопственик на 

трговската марка, зависи откривањето на секоја повреда и одлучувањето кои мерки 

треба да се преземат за спроведување на заштитата на правата на трговската марка. 

Секогаш е од корист да се побара експертски совет ако верувате дека некој ја 

повредува вашата трговска марка. Адвокатот специјализиран за интелектуална 

сопственост би бил вистинската личност која може да ви даде информации за 

постојните опции во вашата земја и, веројатно, и во соседните земји, за отпочнување 

евентуална постапка против фалсификувањето или повредата на правата, и ќе ви даде 

совет за тоа како да ја спроведете заштитата на вашите права. 

Ако се соочувате со повреда на правата на вашата трговска марка, тогаш 

можете да изберете да започнете со испраќање писмо (општопознато како „писмо на 

прекинување и спречување“) до оној којшто ја врши повредата, информирајќи го за 

евентуалното постоење на конфликт. При составување на едно такво писмо, се 

препорачува помош од адвокат за трговски марки. Ако вашето претпријатие смета дека 

прекршокот е намерен и ја знае локацијата на прекршочното дејство, тогаш можеби ќе 

сакате да преземете изненадна акција со добивање, со помош на адвокатот за трговски 

марки, на налог за претрес и запленување (обично од надлежен суд или полиција) за 

спроведување рација без претходно известување на наводното претпријатие/лице 



прекршител. Прекршителот може да биде принуден од судските власти да ве 

информира за идентитетот на лицата вклучени во производството и дистрибуцијата на 

производите или услугите со кои се прави прекршокот, или нивните канали на 

дистрибуција. Како ефикасен начин за одвраќање од прекршувањето, судските власти 

може да наредат, на ваше барање, производите и материјалите со кои е извршен 

прекршокот, да бидат уништени или отстранети од трговските канали, без каква било 

компензација. Со цел да се спречи увозот на стока со фалсификувана трговска марка, 

на меѓународните граници на сопствениците на трговските марки во многу земји на 

располагање им се многу мерки преку националните царински власти. Како сопственик 

на трговска марка, вашето претпријатие може да побара помош од царинските власти 

на границата, односно, пред фалсификуваната стока да биде дистрибуирана во 

одредената земја. Помошта од царината генерално ќе бара плаќање на определени 

трошоци, за кои ќе морате да контактирате со соодветните царински власти.5 

Во некои случаи, ефикасен начин за справување со прекршоците е преку 

арбитража или медијација. Арбитражата генерално има предност бидејќи е помалку 

формална, покуса и поевтина процедура отколку судската постапка, а арбитражната 

оштета е полесно применлива на меѓународно ниво. Предноста на медијацијата е тоа 

што страните ја задржуваат контролата над процесот на решавање на спорот. Како 

таква, таа може да помогне во зачувувањето на добрите бизнис односи со друго 

претпријатие со кое вашето претпријатие можеби ќе сака да соработува во иднина. 
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