Измјене и допуне Општих услова коришћења апликације за праћење и евиденцију
уплата у Институту за интелектуалну својину БиХ
У Општим увјетима коришћења апликације за праћење и евиденцију уплата у Институту за
интелектуалну својину БиХ поглавље “Коришћење „Е-уплата“ апликације” мијења се и
гласи:
Коришћењем „Е-уплата“ апликације, Корисник иницира задужење ради додјељивања
позива на број у сврху плаћања административних такси и посебних трошкова поступка за
одређену радњу пред Институтом.
Институт након иницирања задужења додјељује позив на број, а Кориснику се аутоматски
шаље обавјештење путем имејла да му је додијељен позив на број и да је Инструкцију за
плаћање дужан преузети у року од осам дана.
Кликом на команду „Штампај“ се учитава Инструкција за плаћање са траженим задужењем
и потребним подацима за плаћање, а Институту се аутоматски шаље податак о
преузимању.
Корисник је сагласан да је тренутком преузимања Инструкције за плаћање ваљано
извршена достава и да почиње тећи рок за плаћање. Под преузимањем Инструкције за
плаћање се сматра тренутак када корисник покрене команду „Штампај“, а затим потврдно
одговори на додатно питање иницирано покретањем наведене команде.
Ако корисник у року од осам дана од дана запримања обавјештења путем имејла да му је
додијељен позив на број не преузме Инструкцију за плаћање, сматра се да је достављање
извршено истеком осмог дана од дана слања обавјештења, након чега почиње тећи рок за
плаћање.
Истеком осмог дана Корисник ће моћи преузети Инструкцију за плаћање путем „Е-уплата“
апликације или у просторијама Института, с тим да је рок за плаћање већ почео тећи
истеком осмог дана од дана слања обавјештења.
Изнимно, у случају када задужење није извршено самостално од стране Корисника,
него од стране службеника Института и гдје не постоји могућност преузимања
инструкције за плаћање (није видљива иконица принтера), рок за плаћање почиње
тећи од дана преузимања писмена.
Измјене и допуне Општих увјета објавиће се на интернет страницама Института и
примјењују се од 10.03.2020. године.

