Прилог 6 / Shtojcë 6

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ за заштита на
медицински производи / KËRKESË PËR DHËNIEN E CERTIFIKATËS TË
MBROJTJES SHTESË për produktet mjekësore
Државен завод за индустриска сопственост / Enti Shtetëror për Pronësi Industriale
(да се пополни со машина за пишување / të plotësohet me makinë shkrimi)

1. Назив на производот за кој се бара издавање на сертификат / Titulli i shpikjes për të cilin kërkohet
dhënia e certifikatës
Активна супстанција или компонента, структурна формула, хемиско име и / или генеричко име / Substanca aktive ose komponenta,
formula strukturore, emri kimik dhe / ose emri gjenerik

2. Подносител на барањето / 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

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

Постојат повеќе подносители (ДЗИС П1 дополнение 1) / Ka më shumë aplikant (ESHPI P1 shtesa 1)
Изјава за заеднички претставник / Deklaratë për përfaqësues të përbashkët
3. Податоци за основниот патент / Të dhëna për patentën bazë
Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes

Број на патентот и пријавата / Numri i patentës
dhe aplikimit

Датум на признавање / Data e njohjes

Датум на престанок на важноста / Data e
përfundimit të vlefshmërisë

4. Застапник / Përfaqësues
Регистарски број/Numri i regjistrimit
Телефон./факс/Telefoni/Faks
Е-маил/E-mail

5. Адреса за коресподенција / Adresa e korrespondencës
Презиме, име и адреса oдносно фирма и седиште/ Mbiemri, emri dhe adresa
ose kompania dhe selia

Телефон/Telefoni
Факс/Faksi
Е-маил/E-mail

Об. ДЗИС П6 / Form. ESHPI P6

6. Одобрение за ставање во промет на производот во Република Северна Македонија/ autorizim për ta
hedhur produktin në treg në Republikën e Maqedonisë së Veriut
Број/Numri

Датум/Data

7. Податоци за првото одобрение за ставање во промет на производот/Të dhëna për autorizimin e parë
për hudhje në treg të produktit
Држава / Shteti

Број на одобрение / Numri i autorizimit

Датум на издавање / Data e lëshimit

Прилози / Bashkangjitur
Одобрение за ставање во промет во Република Северна Македонија / Autorizim për hudhje në treg në Republikën e Maqedonisë së
Veriut
Заверена копија од објавата на првото одобрение за ставање во промет / Kopje e verifikuar e publikimit të autorizimit të parë për
hudhje në treg
Превод на објавата на првото одобрение на македонски јазик / Përkthimi i publikimit të autorizimit të parë në gjuhën maqedone
Изјава за заеднички претставник / Deklaratë për përfaqësues të përbashkët
Доказ за платена такса за барањето / Dëshmi për tarifën e paguar pët kërkesën

Потпис и печат на подносителот односно
потпис и печат на застапникот / Nënshkrimi
dhe vula e aplikantit ose nënshkrimi dhe vula e
përfaqësuesit

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

