
REPUBLIC OF MACEDONIA / РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Phone / Fax: ++ 389 2 3130 367 
e-mail: berin@berin.com.mk ; web: www.berin.com.mk 

P O W E R  O F  A T T O R N E Y 
П О Л Н О М О Ш Н О 

 
I / ЈАС 

WE / НИЕ 
 

Name / Име                              
 

Address / Адреса      
 
 

Hereby authorize the attorney / Го овластуваме застапникот 
 

BERIN®  DOO Skopje 
Macedonia str. 27/2/22, 1000 Skopje  
Republic of Macedonia. 

BERIN®  DOO Skopje 
Ул. Македонија 27/2/22, 1000 Скопје  
Република Македонија. 

 
 

To represent me/us in the matter of: / Да ме/не застапува во предметот: 
 
 
 

         before the State Office of Industrial 
Property Protection of Republic of Macedonia. 
          
 The attorney is authorized to take all necessary 
steps for the purpose of obtaining the protection 
of IP rights in accordance to the valid legal 
provisions in Republic of Macedonia 
          
 
 The attorney is further authorized to take all 
necessary actions and to pay all necessary 
official fees for the purpose of acquiring, 
obtaining and protection of my/our rights. The 
attorney has the right to delegate these powers 
fully or in part. The attorney may always be with 
equal rights substituted. 
        
 

пред Државниот Завод за Индустриска 
Сопственост на Република Македонија. 
    
Застапникот е овластен, согласно позитивните 
прописи на Република Македонија да ги 
превземе сите потребни дејствија за 
стекнување и одржување на правата од 
Индустриска Сопственост. 
           
Застапникот понатаму се овластува да ги 
превземе сите потребни дејства како и да ги 
уплати сите потребни такси со цел 
стекнување, одржување и заштита на 
моите/нашите права. Застапникот може 
овластувањата целосно или делумно да ги 
пренесе на друго лице. Застапникот може да 
се замени и со друг со исти права. 
          
  

Place and date 
Meсто и датум 
 
Signature (name, status) 
Потпис (име, статус) 
 
 
Where the authorizer is a firm, the seal of the Firm shall be put thereto / 
Доколку подносителот е правно лице, потребен е печат на фирмата 
 
 

No legalization required / Без легализација 

 
  

 
 
 

  


