Прилог 1

БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПАТЕНТ
Државен завод за индустриска сопственост
(да се пополни со машина за пишување)

1. Назив на пронајдокот

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

Телефон
Факс
e-mail

Постојат повеќе подносители (ДЗИС П1 дополнение 1)
Изјава за заеднички претставник
3. Пронајдувач
Презиме, име и адреса
Пронајдувачот не сака да биде наведен
Пронајдувачот е подносител

Постојат повеќе пронајдувачи (ДЗИС П1 дополнение 2)
4. Застапник

Регистарски број

Податоци за останати застапници
5. Адреса за коресподенција
Презиме, име и адреса
Односно фирма и седиште

Телефон
Факс
e-mail

Об. ДЗИЦ П1

6. Начин на спроведување на постапката
потполно
билатерални договори
во Заводот

7. Право на првенство
Саемско право
Име на изложбата односно саемот
Датум на првото изложување

Униско право
Датум на пријава, Броја на пријавата,
Држава

8. Разделена пријава
Број на прводитната пријава

П _______________

Датум на првобитната пријава

Прилози

________________

Содржина

Доказ за платена такса
Барање за редукција на таксата и доказ
Полномошно за застапување
Генерално полномошно
Податоци за други подносители
Изјава за заеднички претставник на подносителот

Опис на пронајдок
_________
Патентни барања
_________
Нацрти
_________
листа на нуклеот.али ам._________

Податоци за други пронајдувачи

Вкупен број на страници _________

Изјава од пронајдувачот дека не сака да биде наведенво пријавата
Документ за правото на првенството
број на патентни барања
Потврда за изложување на меѓународна изложба на пронајдоци
Доказа за депонирање на жив биолошки и/или микробиолошки материјал број на нацрти
Попис на нуклеотидни и/или аминокиселински секвенци
Пријавата е поднесена на странски јазик
Електронска форма (дискета, CD)
Барање за повторно воспоставување на правото на првенство

страници
страници
страници
страници

__________
__________

Број на нацртот кој се објавува со апстрактот адносно патентното барање _____

Потпис и печат на подносителот
односно потпис и печат на застапникот

Потпис и печат на Државниот завод за
индустриска сопственост

