Прилог 2

БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО НА
КОРИСТЕЊЕ НА ЗАШТИТЕНИОТ ГЕОГРАФСКИ НАЗИВ
(ОК-1)
Државен завод за индустриска сопственост
(да се пополни со машина за пишување)

1. Адреса за кореспонденција
Презиме, име или назив, адреса

Телефон
Факс
e-mail

2. Подносител на пријавата
Презиме, име и адреса за физичко лице односно фирма и седиште
за правно лице, назив и седиште на група производители

Телефон
Факс
e-mail

3. Застапник
Презиме, име или назив, адреса:

Регистарски број:
4. Географски назив на кој се однесува пријавата
Географски назив:
Заштитен со:
Ознака на потекло
Географска ознака
5. Податоци за географскиот назив на кој се однесува пријата
ГН – Бројот:

Регистарски број:

6. Видот на производот кој ќе се ознчува со заштитениот географски назив

7. Територијална припадност на подносителот на пријавата
Назив на географското подрачје:
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8. Годишен обем на приозводство
Според постојаните капацитети:

9. Видот на дејноста кој ја врши подносителот на пријавата

10. Надлежна инситуција за контрола на квалитетот на производот
Назив и седиште на правното лице:

11. Податоци за извршена контрола на производот
(Број и датаум на издаденото уверение за утврдениот квалитет на приозводот):

12. Податоци за признаеното право во земјата на потекло
(Број и датум на документот и назив на институцијата која го издала документот, земја на потекло):

(се пополнува во случај кога се бара заштита во корист на странско лице, наместо рубриките 10 и 11)

13. Прилози
Доказ за дејаноста на подносителот на барањето (извод од регистарот или општина или здружение)
Доказ за извршена контрола на производот (уверение)
Доказ за заштита во земјата на потекло само за пријави во корист на странско лице
Изјава за заеднички претставник (ако пријавата е поднесена од повеќе подносители)
Полномошно на застапникот
Доказ за платени такси
Заверен превод во македонски јазик на доказот на подносителот на пријавата е веќе овластен корисник во
земјата на потекло
Поднесено
дополнително страни за рубрика бр
.
Потпис или печат на подносителот
Односно потпис или печат на застапникот

Потпис и печат на Државниот завод за
индустриска сопственост
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