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БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ТРГОВСКА МАРКА (ТМ-1)
KËRKESË PËR NJOHJEN E TË DREJTËS SË MARKËS TREGTARE (TM-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. Подносител на пријавата / Aplikant
Презиме, име и адреса за физичко лице односно фирма и седиште за
правно лице, назив и седиште на производители / Mbiemri, emri dhe
adresa e personit fizik ose kompania dhe selia për personin juridik, emri dhe
selia e prodhuesve

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

2. Адреса за кореспонденција / Adresa e korrespondencës
Презиме, име или назив, адреса / Mbiemri, emri ose emri, adresa

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

3. Застапник / Përfaqësues
Регистарски брoј / Numri i regjistrit:

4. Пријава за изглед на знакот / Aplikim për pamjen e shenjës
а)

индивидуална трговска марка / markë tregtare individuale
колективна трговска марка / markë tregtare kolektive
сертификатна трговска марка / markë tregtare certifikuese

б)

стоковна трговска марка / markë tregtare mallrash
услужна трговска марка / markë tregtare shërbimesh

5. Податоци за знакот / Të dhënat për shenjën:
вербален со стандардни букви / verbal me gërma standarde
фигуративен / figurativ
тродимензионален / tredimensional
во боја (се наведуваат боите) / me ngjyra (listohen ngjyrat):

6. Транслитерација на знакот / Transliterimi i
shenjës

7. Превод на знакот / Përkthimi i shenjës

8. Назначување на броевите на класите / Caktimi i numrave të klasave
(доколку нема доволно простор списокот се поднесува на посебен додаток / nëse nuk ka hapësirë të mjaftueshme, lista do të
paraqitet në një shtesë të posaçme):
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9. Побарано право на првенство и основот / E drejta e prioritetit dhe baza
униско право / e drejta unitare (датум, држава и број на првата пријава / data, shteti dhe numri i
aplikimit):

саемско првенство / E drejta e ekspozimit në panair (име на изложбата или саемот и датум на
првото изложување / emri i ekspozitës ose panairit, data e ekspozimit të parë):

10. Прилози / Bashkangjitur
3 примероци на списокот на приозводи и услуги / 3 kopje të listës së produkteve dhe shërbimeve
3 примероци на знакот / 3 kopje të shenjës
доказ за платена такса / dëshmi për tarifën e paguar
општ акт за колективна / сертификатна марка / akt i përgjithshëm për shenjën kolektive /çertifikuese
полномошно на застапникот / autorizimi i përfaqësuesit
генерално овластување на застапникот претходно поднесено во Заводот / autorizim i përgjithshëm i
përfaqësuesit që më herët eshtë i depozituar në Ent
доказ за правото на првенство / dëshmi për të drejtën e prioritetit
пријавата претходно е поднесена во електорнска форма / aplikimi më herët është depozituar në
formë elektronike
Потпис или печат на подносителот односно
потпис или печат на застапникот /
Nënshkrimi dhe vula e aplikantit ose nënshkrimi
dhe vula e përfaqësuesit
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Потпис и печат на Државниот завод за
индустриска сопственост / Nënshkrimi dhe
vula e Entit Shtetëror për Pronësi Industriale

