Прилог 1 / Shtojcë 1

БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН (ИД-1) /
KËRKESË PËR NJOHJEN E TË DREJTËS SË DISENJOS INDUSTRIALE (DI-1)
Државен завод за индустриска сопственост / Enti Shtetëror për Pronësi Industriale
(да се пополни со машина за пишување или електронски/ të plotësohet me makinë shkrimi ose elektronike)
1. Адреса за кореспонденција/ Adresa e korrespondencës
адреса на подносителот на приjавата, заедничкиот
претставник или застапник / adresa e aplikantit, përfaqësuesit të
përbashkët ose përfaqësuesi

Телефон/ Telefoni
Факс/Faks
Е-маил/E-шаil

2. Пријавата се поднесува за / Aplikimi depozitohet për
Еден дизајн / Një disenjo
Повеќе дизајни / Më shumë disenjo
3. Подносител на пријавата / Aplikanti
Презиме, име и адреса за физичко лице, односно фирма и седиште за правно лице / Mbiemri, emri dhe adresa e personit
fizik ose kompania dhe selia e personit juridik
Изјава за зеднички претставник / Deklaratë për
përfaqësues të përbashkët
4. Застапник: Презиме, име или назив, адреса / Përfaqësues: Mbiemri, emri ose emri, adresa
Постојат повеќе подносители/ Ka më shumë aplikant

Регистарски број/Numri i regjistrimit:
5. Автор (презиме и адреса) / Autori (Mbiemri dhe adresa)
подносител е автор / Aplikanti është autor
авторот не сака да биде наведен во пријавата / autori nuk dëshiron të jetë i shënuar në aplikim
постојат повеќе автори / ka më shumë autorë
6. Назив на индустрискиот дизајн / Titilli i disenjos industriale:
7. Означување на видот на дизајнот / Përcaktimi i llojit
të disenjos:

дводимензионален / dydimensional
тродимензионален / tredimensional

8. Пријавата се поднесува за / Aplikimi dorëzohet për:
вкупен број на индустриски дизајни/Numri i përgjithishmëm i disenjove industriale
приложена
мостра/mostra e bashkangjitur
разделена пријава/aplikim i ndarë
одложување на објавувањето/shtyrja e publikimit
објавување во боја/publikimi me ngjyra
9. Побарано право на првенство и основот/E drejta e prioritetit e kërkuar dhe baza:
саемско првенство / e drejta e ekspozimit në panair (име на изложбата или саемот и датум на првото изложување
на дизајнот / Emri i ekspozitës ose panairit, Data e ekspozimit të parë)

униско првенство / e drejta unitare ( датум, држава и број на првата пријава/ Data, Shteti dhe Numri i aplikimit)

Об.ДЗИС ИД-1 / Form. ESHPI DI-1

10. Прилози/Bashkangjitur
3 пример. фотофраф.(графички прикази),

кои имаат/ kopje të fotograf. (foto grafike) që kanë
__
стр/faqe.
3 пример.на приложен опис, кој има /kopje e
përshkrimit të dorëzuar që ka __
страни/faqe
доказ за платена такса/ dëshmi për tarifën e paguar
полномошно на застапникот/ autorizimi i
përfaqësuesit
изјава за заеднички претставник/deklaratë për
përfaqësues të përbashkët
доказ за правото на првенство/ dëshmi për të drejtës
e prioritetit
Потпис или печат на подносителот
Односно потпис или печат на застапникот /
Nënshkrimi dhe vula e aplikantit ose nënshkrimi
dhe vula e përfaqësuesit

податоци за други автори/të dhëna për autorë tjerë
податоци за други подносители напријавата/të dhëna për
aplikant tjerë
пријавата претходно е поднесена во електронска форма/
aplikimi më herët është depozituar në formë elektronike
поднесено
додатени страници за точка/të
dorëzuara faqe shtesë për pikën
(по потреба)/(sipas nevojës)

Потпис и печат на Државниот завод за
индустриска сопственост / Nënshkrimi dhe vula
e Entit Shtetëror për Pronësi Industriale

ПРИКАЗИ НА ИНДУСТРИСКИОТ ДИЗАЈН / DISENJO INDUSTRIALE

