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БАРАЊЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ /  

KËRKESË PËR REGJISTRIM NË REGJISTRIN E PËRFAQËSUESVE 

Државен завод за индустриска сопственост / Enti Shtetëror për Pronësi Industriale 

 

 

1. Податоци за подносителот на барањето за впишување во регистарот на застапници / Të dhëna për 
parashtruesin e kërkesës për regjistrim në regjistrin e përfaqësuesve 

Име, презиме, и адреса за физичко лице, односнофирма и седиште за правно лице 
скратен назив на фирмата/ Emri, mbiemri dhe adresa e personit fizik ose kompania 
dhe selia e personit juridik dhe shkurtesa e kompanisë  

Телефон/Telefoni 

Факс/Faksi 

Е-маил/Е-mail 

2. Превод на податоците од точка 1 на ова барање на англиски јазик / Përkthimi i të dhënave nga pika 1 
e kësaj kërkese në gjuhen angleze 

 

3. Список на вработен-и, занимање и број од евиденцијата на лицата кои го положиле стручниот 

испит за застапници за заштита на правата од индустриска сопственост / Lista e të punësuarve, 

profesioni dhe numri i evidences të personave që e kanë kaluar provimin profesional për përfaqësues për 

mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale 
 

4. Прилози / Bashkangjitur 

доказ за државјанство / Dëshmi për nënshtetësinë  

доказ за стручна подготовка / Dëshmi për përgatitjen profesionale  

доказ за дејноста / Dëshmi për veprimtarinë 

доказ за работен однос / Dëshmi për marrëdhënie pune 

доказ за положен стручен испит за застапници/Dëshmi për kalimin e provimit profesional   

доказ за познавање на странски јазик/dëshmi për njohjen e një gjuhe të huaj 

доказ за застапување издаден од надлежен орган од друга држава (за странско лице )/ dëshmi për përfaqësimtë lëshuar nga organi përkatës i një 

shteti tjetër (për persona të huaj)  

доказ за познавање на македонски јазик (странско лице) / dëshmi për njohjen e gjuhës maqedone (për persona të huaj)  

доказ за платена такса за впишување во регистарот / dëshmi për tarifën e paguar për regjistrim në regjistër 

доказ за платени трошоци за објава на впишувањето во службено гласило на Заводот / dëshmi për shpenzimet e paguara për publikimin e 

regjistrimit në buletinin zyrtar të Entit 
    

Потпис или печат на подносителот Односно 

потпис или 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 

ДЗИС З-1 / ESHPI Përf-1 
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