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ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
 
На основу члана 26 Закона о заштити топографије интегрисаног кола ("Службени 

гласник БиХ" број 53/10) директорица Института за интелектуалну својину Босне и 
Херцеговине д о н о с и 
 
 

ПРАВИЛНИК  
О ПОСТУПКУ ЗА ПРИЗНАЊЕ ТОПОГРАФИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ КОЛА 

 
 
ДИО ПРВИ – ОБИМ ПРИМЈЕНЕ ПРАВИЛНИКА 
 
 

Члан 1 
(Предмет Правилника) 

 
Правилником о поступку за признање топографије интегрисаног кола (у даљњем 

тексту: Правилник) ближе се уређују поједина питања прописана Законом о заштити 
топографије интегрисаног кола (у даљњем тексту: Закон) у вези са поступком заштите 
топографије интегрисаног кола који се води пред Институтом за интелектуалну својину 
Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Институт).  
 
 
ДИО ДРУГИ – ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТУ ТОПОГРАФИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ КОЛА 
 
 

Члан 2 
(Подношење пријаве за заштиту топографије интегрисаног кола) 

 
(1) Поступак за заштиту топографије интегрисаног кола (у даљњем тексту: топографија) 
покреће се подношењем пријаве за заштиту топографије (у даљњем тексту: пријава) 
Институту у његовом сједишту или испоставама. 
(2) Домаћа лица могу да поднесу пријаву самостално или посредством представника, а 
страна лица искључиво посредством представника. 
(3) Представник из става (2) овог члана може да буде само лице које може да буде 
представник пред Институтом у складу са чланом 5 Закона о патенту (“Службени гласник 
БиХ” број 53/10) и које је уписано у регистар патентних представника.  
 (4) Пријава се подноси директно или путем поште у три примјерка, на једном од језика у 
званичној употреби у Босни и Херцеговини. 
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(5) Пријава може да се поднесе и телефаксом под условом да се у року од осам дана од 
дана њеног пријема достави Институту у прописаном облику. 
(6) Ако подносилац пријаве не достави пријаву у одговарајућем броју примјерака у року из 
става (5) овог члана, Институт ће да донесе закључак о брисању такве пријаве из 
регистра пријава за заштиту топографије и сматраће се да пријава није ни поднесена. 
 

Члан 3 
(Садржина пријаве ) 

 
(1) Пријава садржи:  

a) захтјев за признање права заштите топографије, 
b) прописане прилоге.   

(2) Пријава може да се односи само на једну топографију. 
 

Члан 4 
(Захтјев за признање права заштите топографије) 

 
(1) Захтјев за признање заштите топографије (у даљњем тексту: захтјев) подноси се у три 
примјерка на обрасцу Т-01 који је саставни дио овог правилника и који садржи: 

a) податке о подносиоцу пријаве (презиме, име и адресу ако је у питању физичко 
лице, односно назив и сједиште ако је у питању правно лице), 

b) податке о ствараоцу топографије ако подносилац пријаве није стваралац (презиме, 
име и адресу, или назначење да стваралац топографије не жели да буде наведен 
у пријави), 

c) назив топографије који мора да одреди и функцију и обим примјене производа у 
који се топографија уграђује, односно назив и сврху интегрисаног кола које може 
да буде израђено коришћењем пријављене топографије, 

d) податке о представнику подносиоца пријаве ако постоји, 
e) датум настанка топографије ако топографија није била комерцијално 

употријебљена, или датум и мјесто прве комерцијалне употребе топографије или 
интегрисаног кола израђеног према тој топографији било гдје у свијету, ако је тај 
датум ранији од датума подношења пријаве, 

f) број пријаве или регистрованог права ако је раније тражена заштита за исти 
предмет (правом заштите топографије, индустријским дизајном, патентом или 
консензуалним патентом), 

g) податке о плаћеној административној такси (у даљњем тексту: такса) и накнади 
посебних трошкова поступка ( у даљњем тексту: трошкови поступка), 

h) списак прилога поднесених уз захтјев, 
i) потпис и/или печат подносиоца пријаве, односно представника. 

(2) Као потврду о примљеној пријави Институт подносиоцу пријаве доставља примјерак 
овјереног захтјева из става (1) овог члана на коме мора да буде наведен датум пријема 
захтјева у Институту. 
 

Члан 5 
(Прилози уз захтјев) 

 
(1) Уз захтјев из члана 4 овог правилника подносе се сљедећи прилози: 

a) опис топографије, 
b) приказ топографије, 
c) примјерак интегрисаног кола изведеног према пријављеној топографији ако је 

интегрисано коло комерцијално употријебљено, 
d) доказ о првој комерцијалној употреби топографије или интегрисаног кола 

израђеног према тој топографији, 
e) приказ топографије чији дијелови представљају пословну тајну, 
f) изјава о датуму настанка топографије, 
g) изјава подносиоца о основу стицања права на подношење пријаве ако подносилац 

пријаве није стваралац или није једини стваралац, 
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h) изјава ствараоца ако не жели да буде наведен у пријави, 
i) изјава о заједничком представнику ако има више подносилаца пријаве, 
j) пуномоћ ако се пријава подноси посредством представника, 
k) доказ о уплати таксе и трошкова поступка. 

(2) Ако се пријава подноси на основу генералне пуномоћи, било да је раније достављена 
Институту или на дан подношења пријаве, уз сваку поднесену пријаву мора да се 
приложи копија такве генералне пуномоћи. 
(3) Таксе и трошкови поступка могу да се плате збирно за више пријава при чему 
подносилац пријаве мора Институту да достави, у одговарајућем броју примјерака, за 
сваку пријаву посебно, приложену спецификацију извршених уплата са јасно назначеним 
подацима о пријавама. 
 

Члан 6 
(Опис топографије) 

 
(1) Опис топографије садржи: 

a) назив топографије који мора да буде исти као у захтјеву, 
b) уводни дио описа којим се идентификује топографија у цјелини или њени дијелови, 

а који се састоји од јасног и сажетог текста са позивањем на приказ топографије, 
c) опис електронске функције коју обавља интегрисано коло израђено према 

пријављеној топографији, 
d) назначење да ли је пријављена топографија оригинална у цјелини, или су 

оригинални само њени дијелови, са идентификацијом дијелова топографије који су 
оригинални, 

e) навод о намјераваној употреби топографије, односно о сврси интегрисаног кола 
израђеног према тој топографији, 

f) потпис и/или печат подносиоца пријаве или представника. 
 

Члан 7 
(Приказ топографије) 

 
(1) Приказ топографије графички открива њену структуру цртежима и/или фотографијама: 

a) слојева интегрисаног кола припремљеног за производњу, 
b) радних маски које се користе у производњи интегрисаног кола. 

(2) Оригинални дио топографије мора да буде посебно означен на графичком приказу. 
(3) Цртежи и фотографије морају да буду такве величине и јасноће да се топографија 
може да идентификује и морају да буду урађени на папиру формата А4 (210x297 мм), или 
склопљени на ту величину. 
(4) Ако је приликом подношења пријаве достављен (депонован) примјерак интегрисаног 
кола израђеног према пријављеној топографији, може да се приложи и компјутерски запис 
слојева интегрисаног кола припремљеног за производњу. 
(5) Компјутерски запис из става (4) овог члана представља слојеве интегрисаног кола 
забиљежене у кодираном облику. 
(6) Свака страна приказа мора да буде потписана и да садржи назив топографије који је 
идентичан називу топографије у захтјеву и опису. 
 

Члан 8 
(Дијелови пријаве који нису доступни јавности) 

 
(1) Дијелове топографије који представљају пословну тајну подносиоца пријаве, а који су 
представљени у приказу топографије, на једној од копија приказа топографије, 
подносилац пријаве је дужан да прекрије шрафирањем или на други начин. 
(2) На осталим копијама приказа топографија мора да буде видљива. 
(3) Институт, у случају да постоји пословна тајна подносиоца пријаве, на увид јавности 
даће само копију приказа топографије из става (1) овог члана. 
(4) У случају из члана 12 став (2) Закона, Институт ће да поступи према одлуци суда. 
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Члан 9 
(Употреба језика) 

 
(1) Сва документа која се подносе Институту у вези са заштитом топографије морају да 
буду на једном од језика у званичној употреби у Босни и Херцеговини. 
(2) Изузетно, употреба посебних техничких термина на енглеском језику дозвољена је 
само ако су ти термини у употреби у области технике на коју се топографија односи. 
(3) У осталим случајевима посебни технички термини на енглеском језику могу да се 
користе само уз објашњење на једном од језика у званичној употреби у Босни и 
Херцеговини. 
 
 
ДИО ТРЕЋИ – ПОСТУПАК ИСПИТИВАЊА ПРИЈАВЕ  
 
 

Члан 10 
(Испитивање пријаве) 

 
(1) Пријава се  испитује у складу са чланом 13 Закона. 
(2) На пријаву која садржи све елементе из члана 11 ст. (1), (2) и (3) Закона уписују се 
број пријаве и датум њеног пријема у Институту. 
(3) Пријава је уредна ако испуњава услове прописане Законом и чл. 2 до 9 овог 
правилника.  
(4) Датум пријема уредне пријаве у Институту признаје се као датум подношења пријаве. 
(5) Пријава којој је признат датум подношења уписује се у регистар пријава за заштиту 
топографије.  
(6) Ако се утврди да је пријава уписана у регистар пријава за заштиту топографије, а не 
испуњава услове прописане чланом 3 овог правилника, Институт ће донијети закључак о 
брисању такве пријаве из регистра пријава за заштиту топографије.  

 
Члан 11 

(Регистар пријава за заштиту топографије) 
 

(1) Институт води регистар пријава за заштиту топографије (у даљњем тексту: регистар 
пријава) у електронском облику. 
(2) У регистар пријава уписују се сљедећи подаци: 

a) број пријаве топографије (у даљњем тексту: Т- број),   
b) назив топографије,   
c) датум подношења пријаве, 
d) датум настанка топографије ако топографија није била комерцијално 

употријебљена, 
e) датум и мјесто прве комерцијалне употребе топографије, односно интегрисаног 

кола израђеног према тој топографији, 
f) подаци о подносиоцу пријаве (презиме, име и адреса ако је у питању физичко 

лице, односно назив и сједиште подносиоца пријаве ако је у питању правно лице),   
g) подаци о ствараоцу топографије (презиме, име и адреса, или назначење да 

стваралац не жели да буде наведен у пријави), 
h) подаци о представнику ако се пријава подноси посредством представника,   
i) број пријаве или регистрованог права ако је раније тражена заштита за исти 

предмет (правом заштите топографије, индустријским дизајном, патентом или 
консензуалним патентом), 

j) подаци о промјенама које се односе на пријављену топографију: пренос права, 
лиценца, залога, промјене имена и адресе подносиоца пријаве, промјена 
представника или заједничког представника, статусне промјене и промјене облика 
организовања настале код подносиоца пријаве, корисника лиценце, односно 
залогопримца, и други подаци битни за правни статус подносиоца пријаве и 
пријаву топографије,  
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k) подаци о начину окончања управног поступка, 
l) подаци о плаћеној такси и трошковима поступка, 
m) регистарски број топографије ако је заштита одобрена. 

(3) У регистар пријава за заштиту топографије не може да се упише пријава која не 
садржи: 

a) изричито назначење да се тражи заштита за топографију интегрисаног кола, 
b) презиме, име и адресу, односно назив и сједиште подносиоца пријаве, 
c) приказ топографије. 

 
Члан 12 

(Признање права заштите топографије) 
 

(1) Ако након спроведеног поступка испитивања, у складу са чланом 13 ст. (1) и (2) Закона 
и чланом 10 овог правилника, Институт установи да су испуњени услови за признање 
права заштите топографије, донијеће рјешење којим се то право признаје. 
(2) Признато право заштите топографије уписује се у регистар права заштите 
топографије, а носиоцу права издаје се исправа о праву заштите топографије 
истовремено када се доноси и рјешење о признању права заштите топографије. 
(3) Прописани подаци из регистра права заштите топографије објављују се у "Службеном 
гласнику Института" (у даљњем тексту: Службено гласило). 
 

Члан 13 
(Регистар права заштите топографије) 

 
(1) Институт води регистар права заштите топографија (у даљњем тексту: регистар 
топографија) у електронском облику. 
(2) У регистар топографија уписују се сљедећи подаци о топографијама регистрованим у 
Институту:   

a) регистарски број топографије,  
b) Т- број и датум подношења пријаве,  
c) назив топографије,  
d) подаци о носиоцу права заштите топографије,  
e) подаци о ствараоцу топографије, односно назначење да стваралац не жели да 

буде наведен,  
f) подаци о представнику, 
g) датум настанка топографије ако топографија није била комерцијално 

употријебљена, 
h) датум прве комерцијалне употребе топографије, односно интегрисаног кола 

израђеног према тој топографији, 
i) број и датум доношења рјешења о признању права заштите топографије,  
j) датум регистровања топографије, 
k) подаци о промјенама које се односе на признату топографију: пренос права, 

лиценца, залога, промјене имена и адресе носиоца права заштите топографије, 
статусне промјене и промјене облика организовања настале код носиоца права 
заштите топографије, корисника лиценце, односно залогопримца, и други подаци 
битни за правни статус носиоца права заштите топографије и за топографију,  

l) датум и врста одлуке по предлогу за проглашавање ништавим рјешења о 
признању права заштите топографије, 

m) подаци о такси и плаћеним трошковима поступка за одржавање права, 
n) податак о датуму престанка признатог права заштите топографије (датум истека 

календарске године у којој истиче 10 година од признатог датума подношења 
пријаве за регистрацију топографије, или од дана прве комерцијалне употребе 
топографије било гдје у свијету, зависно од тога који је дан ранији). 
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Члан 14 
(Исправа о праву заштите топографије) 

 
(1) Институт издаје исправу о праву заштите топографије заједно са рјешењем о 
признању права заштите топографије. 
(2) Исправа о праву заштите топографије садржи:  

a) регистарски број топографије,  
b) податке о носиоцу права заштите топографије (име и презиме и адресу ако је 

носилац права физичко лице, односно пословно име и сједиште ако је носилац 
права правно лице),  

c) назив топографије,  
d) податке о ствараоцу топографије, 
e) датум подношења пријаве,  
f) датум настанка топографије ако топографија није била комерцијално 

употријебљена, или датум и мјесто прве комерцијалне употребе топографије или 
интегрисаног кола израђеног према тој топографији,  

g) датум уписивања у регистар топографија, 
h) датум до када топографија важи (датум истека календарске године у којој истиче 

10 година од признатог датума подношења пријаве за регистрацију топографије, 
или од дана прве комерцијалне употребе топографије било гдје у свијету, зависно 
од тога који је дан ранији), 

i) датум издавања исправе,  
j) датум до којег право важи.  

(3) Исправа о праву заштите топографије издаје се на посебном обрасцу чији изглед 
одлуком утврђује директор Института.  
(4) Саставни дијелови исправе из става (3) овог члана су опис и приказ топографије. 
 

Члан 15 
(Објављивање у Службеном гласилу) 

 
(1) Након доношења рјешења о признању права заштите топографије у Службеном 
гласилу објављују се сљедећи подаци: 

a) регистарски број топографије,  
b) Т-број, 
c) датум подношења пријаве,  
d) датум и мјесто прве комерцијалне употребе топографије, односно интегрисаног 

кола у које је та топографија уграђена, 
e) датум настанка топографије ако топографија није била комерцијално 

употријебљена,  
f) подаци о ствараоцу топографије (презиме, име и адреса, односно назначење да 

стваралац не жели да буде наведен), 
g) подаци о носиоцу права заштите топографије (презиме, име и адреса ако је у 

питању физичко лице, односно назив и пословно сједиште ако је у питању правно 
лице), 

h) назив топографије, односно интегрисаног кола које може да буде израђено према 
тој топографији, опис и приказ топографије ако је објављивање приказа 
топографије графички могуће, 

i) датум престанка важења права, 
j) број и датум рјешења о проглашавању ништавим рјешења о признању права 

заштите топографије које је коначно у управном поступку, регистарски број 
топографије и подаци о носиоцу права заштите топографије, 

k) подаци о представнику,  
l) уписивање преноса права заштите топографије, лиценце, залоге. 
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ДИО ЧЕТВРТИ - УПИСИВАЊЕ ПРОМЈЕНА У РЕГИСТРЕ 
 

Члан 16 
(Захтјев за уписивање промјене имена и/или адресе носиоца права, односно подносиоца 

пријаве) 
 

(1) Захтјев за уписивање промјене имена и/или адресе подносиоца пријаве, односно 
носиоца права заштите топографије, подноси се у два примјерка на обрасцу Т- 02 који је 
саставни дио овог правилника и који садржи: 

a) Т- број пријаве, односно регистарски број топографије, 
b) датум уписивања пријаве, односно топографије у одговарајући регистар, 
c) име и презиме и адресу ако је подносилац захтјева физичко лице, односно 

пословно име и сједиште ако је подносилац захтјева правно лице, 
d) назначење врсте и садржине промјене, 
e) податке о представнику ако се захтјев за уписивање промјене подноси 

посредством представника,  
f) податке о плаћеној такси и трошковима поступка за уписивање промјене и 

објављивање у Службеном гласилу, 
g) печат и/или потпис подносиоца захтјева, односно његовог представника.  

(2) Уз захтјев из става (1) овог члана достављају се и:  
a) уредна пуномоћ ако се захтјев подноси посредством представника, 
b) доказ о правном основу уписивања промјене имена чије се уписивање у регистар 

захтијева (у оригиналу или овјереној копији), 
c) доказ о уплати таксе и трошкова поступка за уписивање промјене и објављивање у 

Службеном гласилу. 
(3) Једним захтјевом из става (1) овог члана може да се затражи уписивање промјена 
имена и адресе које се односи на више пријава, односно топографија, под условом да су 
бројеви пријава, односно регистарски бројеви топографија, назначени у захтјеву и да се 
Институту у том случају уз примјерке захтјева из става (1) овог члана достави још онолико 
примјерака захтјева колико се тражи уписивања промјена. 
(4) Ако се захтјев подноси на основу генералне пуномоћи, било да је раније достављена 
Институту или на дан подношења захтјева, уз сваки поднесени захтјев мора да се 
приложи копија такве генералне пуномоћи.  
(5) Таксе и трошкови поступка могу да се плате збирно за више захтјева при чему 
подносилац захтјева мора Институту да достави, у одговарајућем броју примјерака, за 
сваки захтјев посебно, приложену спецификацију извршених уплата са јасно назначеним 
подацима о захтјевима за уписивање промјене имена и адресе. 
(6) У случају сумње у вјеродостојност неког од података из захтјева за уписивање 
промјене имена и адресе, Институт може да затражи да му се поднесу одговарајући 
докази.  
 

Члан 17 
(Захтјев за уписивање преноса права заштите топографије, односно права из пријаве) 

 
(1) Захтјев за уписивање преноса права заштите топографија, односно права из пријаве, 
подноси се у два примјерка на обрасцу Т- 03 који је саставни дио овог правилника и који 
садржи: 

a) регистарски број топографије, односно Т- број пријаве,  
b) податке о носиоцу права заштите топографије, односно подносиоцу пријаве, 
c) име и презиме и адресу ако је подносилац захтјева физичко лице, односно 

пословно име и сједиште ако је подносилац захтјева правно лице, 
d) назначење да се тражи уписивање преноса права заштите топографије, односно 

права из пријаве, 
e) податке о лицу на које се преноси право заштите топографије или право из 

пријаве, 
f) податке о представнику ако се захтјев за уписивање преноса права заштите 

топографије, односно права из пријаве подноси посредством представника, 
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g) податке о плаћеној такси и трошковима поступка за уписивање преноса права 
заштите топографије, односно права из пријаве, 

h) печат и/или потпис подносиоца захтјева, односно представника. 
(2) Уз захтјев из става (1) овог члана достављају се и:  

a) доказ о правном основу преноса права заштите топографије, односно права из 
пријаве,  

b) уредна пуномоћ ако се захтјев за уписивање преноса права заштите топографије, 
односно права из пријаве, подноси посредством представника,  

c) доказ о уплати таксе и трошкова поступка за уписивање преноса права заштите 
топографије, односно права из пријаве.  

(3) Ако је правни основ преноса права заштите топографије, односно права из пријаве, 
уговор о преносу, као доказ из става (2) тачка а) овог члана достављају се: 

a) оригинал уговора о преносу права заштите топографије, односно права из пријаве, 
који су потписале уговорне стране, или овјерена фотокопија тих докумената, или  

b) оригинал извода из уговора о преносу, који су потписале уговорне стране, или 
овјерена фотокопија тог документа, или  

c) оригинал изјаве о преносу коју су потписале уговорне стране, или овјерена 
фотокопија тог документа.  

(4) Ако је правни основ преноса права заштите топографије, односно права из пријаве, 
статусна промјена носиоца права заштите топографије, односно подносиоца пријаве, као 
доказ из става (2) тачка а) овог члана доставља се оригинал или овјерена фотокопија 
документа издатог од надлежног органа који потврђује статусну промјену. 
(5) Ако је правни основ преноса права заштите топографије, односно права из пријаве, 
закон или судска, односно административна одлука, као доказ из става (2) тачка а) овог 
члана доставља се оригинал или овјерена фотокопија судске, односно административне 
одлуке, односно другог документа који потврђује ту промјену.  
(6) Ако су документа из ст. (3), (4) и (5) овог члана састављена на страном језику, 
доставља се њихов превод који је овјерио судски тумач. 
(7) Једним захтјевом из става (1) овог члана може да се затражи уписивање преноса које 
се односи на више права заштите топографија, односно више пријава, ако су ранији 
носилац права и нови носилац права исти у сваком праву заштите топографије, односно 
пријави, и ако су сви регистарски бројеви топографија, односно  бројеви пријава, 
назначени у том захтјеву под условом да се достави онолико примјерака захтјева из става 
(1) овог члана колико се уписивања преноса захтијева.  
(8) Ако се захтјев подноси на основу генералне пуномоћи, било да је раније достављена 
Институту или на дан подношења захтјева, уз сваки поднесени захтјев мора да се 
приложи копија такве генералне пуномоћи.  
(9) Таксе и трошкови поступка могу да се плате збирно за више захтјева при чему 
подносилац захтјева мора Институту да достави, у одговарајућем броју примјерака, за 
сваки захтјев посебно, приложену спецификацију извршених уплата са јасно назначеним 
подацима о захтјевима за уписивање преноса права заштите топографије, односно права 
из пријаве. 
 

Члан 18 
(Захтјев за уписивање лиценце на праву заштите топографије, односно праву из пријаве) 

 
(1) Захтјев за уписивање лиценце на праву заштите топографије, односно праву из 
пријаве, у одговарајући регистар подноси се у два примјерка на обрасцу Т- 04 који је 
саставни дио овог правилника и који садржи:  

a) регистарски број топографије, односно Т- број пријаве, 
b) пословно име и сједиште, односно име и адресу носиоца права заштите 

топографије или подносиоца пријаве, 
c) податке о представнику носиоца права заштите топографије, односно подносиоца 

пријаве, 
d) пословно име и сједиште, односно име и адресу стицаоца лиценце,  
e) податке о представнику стицаоца лиценце, 
f) податак о врсти лиценце, 
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g) вријеме трајања лиценце, 
h) пословно име и сједиште, односно име и адресу подносиоца захтјева за 

уписивање лиценце на праву заштите топографије, односно праву из пријаве, 
i) потпис и/или печат подносиоца захтјева за уписивање лиценце на праву заштите 

топографије, односно праву из пријаве или његовог представника. 
(2) Уз захтјев из става (1) овог члана достављају се и:  

a) доказ о правном основу уписивања које се тражи,  
b) пуномоћ ако је захтјев поднесен посредством представника,  
c) доказ о уплати таксе и трошкова поступка за рјешење по захтјеву за уписивање 

лиценце.  
(3) Као доказ из става (2) тачка а) овог члана достављају се:  

a) оригинал уговора о лиценци, који су потписале уговорне стране, или овјерена 
фотокопија тих докумената, или  

b) оригинал извода из уговора о лиценци, који су потписале уговорне стране, или 
овјерена фотокопија тих докумената.  

(4) Ако су документа из става (3) овог члана састављена на страном језику, доставља се 
њихов превод који је овјерио судски тумач. 
(5) Једним захтјевом из става (1) овог члана може да се затражи уписивање лиценце које 
се односи на више права заштите топографије, односно више пријава, ако су носилац 
права и стицалац лиценце исти у сваком праву заштите топографије, односно пријави, и 
ако су сви регистарски бројеви топографија, односно бројеви пријава, назначени у 
захтјеву под условом да се достави онолико примјерака захтјева из става (1) овог члана 
колико уписивања лиценце се захтијева.  
(6) Ако се захтјев подноси на основу генералне пуномоћи, било да је раније достављена 
Институту или на дан подношења захтјева, уз сваки поднесени захтјев мора да се 
приложи копија такве генералне пуномоћи.  
(7) Таксе и трошкови поступка могу да се плате збирно за више захтјева при чему 
подносилац захтјева мора Институту да достави, у одговарајућем броју примјерака, за 
сваки захтјев посебно, приложену спецификацију извршених уплата са јасно назначеним 
подацима о захтјевима за уписивање лиценце на праву заштите топографије, односно 
праву из пријаве. 
 

Члан 19 
(Захтјев за уписивање залоге права заштите топографије, односно права из пријаве)  

 
(1) Захтјев за уписивање залоге права заштите топографије, односно права из пријаве, у 
одговарајући регистар подноси се у два примјерка на обрасцу Т- 05 који је саставни дио 
овог правилника и који садржи:  

a) регистарски број топографије, односно Т- број пријаве, 
b) пословно име и сједиште, односно име и адресу носиоца права заштите 

топографије или подносиоца пријаве, 
c) податке о представнику носиоца права заштите топографије, односно подносиоца 

пријаве, 
d) пословно име и сједиште, односно име и адресу заложног повјериоца,  
e) пословно име и сједиште, односно име и адресу подносиоца захтјева за 

уписивање залоге права заштите топографије, односно права из пријаве,  
f) податке о представнику ако се захтјев за уписивање залоге права заштите 

топографије, односно права из пријаве, подноси посредством представника, 
g) потпис и/или печат подносиоца захтјева за уписивање залоге права заштите 

топографије, односно права из пријаве или његовог представника. 
(2) Уз захтјев из става (1) овог члана достављају се и:  

a) доказ о правном основу уписивања залоге које се тражи,  
b) пуномоћ ако је захтјев поднесен посредством представника,  
c) доказ о уплати таксе и трошкова поступка за рјешење по захтјеву за уписивање 

залоге права заштите топографије, односно права из пријаве.  
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(3) Као доказ из става (2) тачка а) овог члана достављају се:  
a) оригинал уговора о залози, који су потписале уговорне стране, или овјерена 

фотокопија тих докумената, или  
b) оригинал извода из уговора о залози, који су потписале уговорне стране, или 

овјерена фотокопија тих докумената.  
(4) Ако су документа из става (3) овог члана састављена на страном језику, доставља се 
њихов превод који је овјерио судски тумач. 
(5) Једним захтјевом из става (1) овог члана може да се затражи уписивање залоге које 
се односи на више права заштите топографије, односно више пријава, ако су носилац 
права и заложни повјерилац исти у сваком праву заштите топографије, односно пријави, и 
ако су сви регистарски бројеви топографија, односно Т-бројеви пријава, назначени у 
захтјеву под условом да се достави онолико примјерака захтјева из става (1) овог члана 
колико уписивања залога се захтијева.  
(6) Ако се захтјев подноси на основу генералне пуномоћи, било да је раније достављена 
Институту или на дан подношења захтјева, уз сваки поднесени захтјев мора да се 
приложи копија такве генералне пуномоћи.  
(7) Таксе и трошкови поступка могу да се плате збирно за више захтјева при чему 
подносилац захтјева мора Институту да достави, у одговарајућем броју примјерака, за 
сваки захтјев посебно, приложену спецификацију извршених уплата са јасно назначеним 
подацима о захтјевима за уписивање залоге права заштите топографије, односно права 
из пријаве. 
(8) У одговарајући регистар Института уписују се сљедећи подаци о залози права 
заштите топографије, односно права из пријаве: 

a) подаци о залогодавцу и дужнику када нису иста лица, 
b) подаци о заложном повјериоцу, 
c) подаци о потраживању које се обезбјеђује залогом уз назначење основног и 

максималног износа, 
d) податак да је започет поступак намирења, 
e) забиљежба забране отуђења ако је предвиђена уговором о залози. 

 
 
ДИО ПЕТИ – ПОСТУПАК УПИСИВАЊА ПРОМЈЕНА У РЕГИСТРЕ 
 
 

Члан 20 
(Поступак уписивања промјена података у регистар пријава и регистар топографија) 

 
(1) Поступак уписивања промјена података у регистар пријава и регистар топографија 
покреће се подношењем одговарајућег захтјева у складу са чл. 16, 17, 18 и 19 овог 
правилника. 
(2) Ако су захтјев за уписивање одговарајуће промјене и исправа којом се доказује правни 
основ промјене у складу са одредбом става (1) овог члана, Институт ће да донесе 
рјешење о уписивању захтијеване промјене у одговарајући регистар. 
(3) Ако захтјев за уписивање промјене није састављен у складу са одредбом става (1) 
овог члана, Институт ће писмено да позове подносиоца захтјева да у року од 30 дана од 
дана пријема позива уреди захтјев. 
(4) Ако подносилац захтјева за уписивање промјене у року из става (3) овог члана не 
уреди захтјев у складу са примједбама Института, Институт ће закључком да одбаци 
захтјев за уписивање промјене. 
(5) Против закључка из става (4) овог члана може да се изјави жалба Комисији за жалбе 
Института. 
(6) Ако уговор или друга исправа којом се доказује правни основ промјене не садржи 
законом прописане дијелове, или се подаци из захтјева не слажу са подацима из 
одговарајућег регистра, Институт ће резултатом испитивања да позове подносиоца 
захтјева да се у року од 30 дана од дана пријема резултата испитивања, који не може да 
се продужи, изјасни о разлозима због којих није могуће уписати захтијевану промјену. 
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(7) Ако се у року из става (6) овог члана подносилац захтјева не изјасни о разлозима из 
резултата испитивања, или не достави нове чињенице и доказе који би промијенили 
становиште Института, Институт ће рјешењем да одбије захтјев за уписивање промјене. 
(8) У вези са поступком уписивања промјена у одговарајући регистар, ако нешто није 
прописано Законом или овим правилником, сходно се примјењују одредбе Закона о 
патенту. 
 
 
ДИО ШЕСТИ – ПРОГЛАШАВАЊЕ НИШТАВИМ РЈЕШЕЊА О ПРИЗНАЊУ ПРАВА 
ЗАШТИТЕ ТОПОГРАФИЈЕ 
 
 

Члан 21 
(Предлог за проглашавање ништавим рјешења о признању права заштите топографије) 

 
(1) Предлог за проглашавање ништавим рјешења о признању права заштите топографије 
подноси се у три примјерка на обрасцу Т- 06 који је саставни дио овог правилника и који 
садржи: 

a) регистарски број топографије и датум уписивања у регистар топографија,  
b) потпуне податке о подносиоцу предлога (име и презиме и адреса ако је у питању 

физичко лице, односно пословно име и сједиште ако је у питању правно лице),  
c) потпуне податке о носиоцу права заштите права топографије чије се 

проглашавање ништавим захтијева,  
d) назначење да се тражи проглашавање ништавим рјешења о признању права 

заштите топографије, 
e) податке о представнику ако се предлог подноси посредством представника,  
f) разлоге због којих се тражи проглашавање ништавим рјешења о признању права 

заштите топографије,  
g) податке о плаћеној такси и трошковима поступка за предлог,  
h) печат и/или потпис подносиоца предлога, односно представника.  

(2) Уз предлог из става (1) овог члана прилажу се и:  
a) уредна пуномоћ ако се предлог подноси посредством представника, 
b) доказ, односно докази, у два примјерка, којима се поткрепљују разлози за 

проглашавање ништавим рјешења о признању права заштите топографије 
назначени у предлогу,  

c) доказ о плаћеној такси и трошковима поступка за предлог.   
(3) У поступку по предлогу за проглашавање ништавим рјешења о признању права 
заштите топографије сходно се примјењују одредбе Закона о патенту које се односе на 
поступак проглашавања ништавим рјешења о признању права. 
 
 
ДИО СЕДМИ – ПРОМЈЕНА ПРЕДСТАВНИКА 
 
 

Члан 22 
(Захтјев за уписивање промјене представника) 

 
(1) Захтјев за уписивање промјене представника подноси се у два примјерка на обрасцу 
ПЗТ - 01 који је саставни дио овог правилника и који садржи:  

a) Т- број пријаве, односно регистарски број топографије, 
b) датум уписивања пријаве, односно топографије у одговарајући регистар,  
c) податке о подносиоцу пријаве, односно податке о носиоцу права,  
d) податке о ранијем представнику и представнику који подноси захтјев за уписивање,  
e) назначење обима пуномоћи (генерална, појединачна за одређену или више радњи 

у поступку),  
f) податке о плаћеној такси и трошковима поступка за уписивање промјене 

представника,  
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g) потпис и/или печат подносиоца захтјева.   
(2) Уз захтјев из става (1) достављају се и:  

a) уредна пуномоћ, као доказ о правном основу уписивања промјене представника,  
b) доказ о уплати таксе и трошкова поступка за рјешење по захтјеву за уписивање 

промјене представника.   
(3) Уредном пуномоћи сматра се пуномоћ коју је недвосмислено и јасно потписао 
давалац са јасним датумом потписа и која на први поглед не изазива никакву сумњу у 
аутентичност потписа даваоца. 
(4) Ако се захтјев подноси на основу генералне пуномоћи, било да је раније достављена 
Институту или на дан подношења захтјева, уз сваки поднесени захтјев мора да се 
приложи копија такве генералне пуномоћи.  
(5) Ако је захтјев за уписивање промјене представника поднесен у складу са одредбама 
овог члана, Институт ће да донесе рјешење о уписивању промјене представника у 
одговарајући регистар. 
(6) Ако захтјев за уписивање промјене представника не испуњава услове прописане овим 
чланом, Институт ће једном позвати подносиоца захтјева да захтјев уреди, а ако овај то 
не учини у року од највише 15 дана од дана пријема позива, Институт ће да сматра да 
захтјев није ни поднесен и неће поступати по њему. 
(7) Ако у остављеном року из става (6) овог члана подносилац захтјева уреди захтјев, 
датумом уредног захтјева сматраће се датум пријема у Институту првобитног захтјева за 
уписивање промјене представника. 
(8) Продужење рокова за одговор на позив из става (7) овог члана није дозвољено.  
(9) Подаци о промјени представника се не објављују у Службеном гласилу. 
 
 
ДИО ОСМИ – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 23 
(Ступање на снагу Правилника) 

 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику БиХ", а примјењује се од 1. јануара 2011. године.  
 
 
Број ИП13740/10-01ВЛ      Директорица 

27. децембрa 2010. године               Института за интелектуалну својину 
Сарајево          Босне и Херцеговине 

                                                                                                 Лидија Вигњевић, с.р. 
 
 



 

 
 
 
 
P ZT -01 

ЗАХТЈЕВ ЗА УПИСИВАЊЕ ПРОМЈЕНЕ ПРЕДСТАВНИКА У РЕГИСТАР  
 
Попуњава овлашћено лице у Институту 

КИБ: Датум: 

 
Попуњава подносилац пријаве 

1. Т- БРОЈ ПРИЈАВЕ ИЛИ РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ТОПОГРАФИЈЕ И ДАТУМ УПИСИВАЊА У 

РЕГИСТАР:     

 

  

2. ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ИЛИ НОСИЛАЦ ПРАВА  

Подносилац: (презиме, име за физичка лица/назив фирме за правна лица) 

           

Адреса:        

Тел:       Факс:       Е-mail:       

3. ПОДАЦИ О РАНИЈЕМ ПРЕДСТАВНИКУ 

 

 

Представник: (презиме, име за физичка лица/назив фирме за правна лица) 

      

      

4. ПОДАЦИ О ПРЕДСТАВНИКУ КОГ ТРЕБА УПИСАТИ У РЕГИСТАР 

 

 

Представник: (презиме, име за физичка лица/назив фирме за правна лица) 

      

      

      

5. ОБИМ ПУНОМОЋИ:       

 
6. ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЈЕВ 

 
       Пуномоћ                     

        

 

7. ПЛАЋЕНЕ ТАКСЕ И ТРОШКОВИ ПОСТУПКА 

 
        
        Административна такса: 

 
      КМ 

 
Посебни трошкови поступка: 

 
      КМ 

 
       

       Потпис и/или печат подносиоца пријаве 
 

 
 

         ОВЈЕРАВА ИНСТИТУТ 



 

 

 

 

“T - 01” 
 

 

 

ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕ ПРАВА ЗАШТИТЕ ТОПОГРАФИЈЕ 

Попуњава овлашћено лице у Институту  

 
Број пријаве:                                                             

 
КИБ:  

 

Датум подношења пријаве:                                     

 

Датум КИБ-а:                                    

 
Попуњава подносилац пријаве                                      

1.   РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ ПРЕДМЕТА             

2.   ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ                                                                                                                          

 Презиме и име / пуни званични назив:                 

Адреса:       

Тел:        Факс:       Е-mail:       

 Више подносилаца пријаве (подаци у Додатном листу 1) 

3.   ПРЕДСТАВНИК                                                                                                                                              

Презиме и име / пуни званични назив:                 Регистарски број представника:     

  

4.   СТВАРАЛАЦ ТОПОГРАФИЈЕ                                                                                                                                                      

Презиме и име:                                                   

   
Адреса:       

Тел:        Факс:       Е-mail:       

 Стваралац топографије је уједно и подносилац пријаве, који је уписан у поље 2 

 Стваралац топографије не жели да буде наведен у пријави 

 Више стваралаца топографије (подаци у Додатном листу 2) 

5.   НАЗИВ ТОПОГРАФИЈЕ:                                                                                                                                

    

 

  6.  ПОДАЦИ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ПРЕДСТАВНИКУ: 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
  

 

“T - 01” 

РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ ПРЕДМЕТА (исто као под 1)               

7.  ДАТУМ НАСТАНКА ТОПОГРАФИЈЕ:                                                            , ИЛИ                                  

       

       ДАТУМ И МЈЕСТО ПРВЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ УПОТРЕБЕ ТОПОГРАФИЈЕ ИЛИ ИНТЕГРИСАНОГ 

КОЛА: 

 

8. БРОЈ ПРИЈАВЕ ИЛИ РЕГИСТРОВАНОГ ПРАВА АКО ЈЕ РАНИЈЕ ТРАЖЕНА ЗАШТИТА ЗА 

ИСТИ ПРЕДМЕТ (ПРАВОМ ЗАШТИТЕ ТОПОГРАФИЈЕ, ИНДУСТРИЈСКИМ ДИЗАЈНОМ, 

ПАТЕНТОМ ИЛИ КОНСЕНЗУАЛНИМ ПАТЕНТОМ): 

            

9. ПЛАЋЕНЕ ТАКСЕ И ТРОШКОВИ ПОСТУПКА 

a) Административна такса                       КМ              б) Посебни трошкови поступка              КМ 

 

                                                              УКУПНО                КМ 

10. ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЈЕВ 

  опис топографије                                                изјава о датуму настанка топографије 

  приказ топографије                                             изјава о правном основу подношења 

  примјерак интегрисаног кола                                    пријаве 

  доказ о првој комерцијалној употреби             изјава ствараоца да не жели да буде                                                                                           

    топографије или интегрисаног кола                       наведен 

                                                                                   изјава о заједничком представнику 

  приказ топографије чији су дијелови                     

        пословна тајна                                                 пуномоћ 

                                                

                                                                                  доказ о уплати таксе и трошкова 

  

 

Потпис и/или печат подносиоца пријаве 
 

                                                                                                                ОВЈЕРАВА ИНСТИТУТ 
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T - 03 

ЗАХТЈЕВ ЗА УПИСИВАЊЕ ПРЕНОСА ПРАВА ЗАШТИТЕ ТОПОГРАФИЈЕ, ОДНОСНО ПРАВА ИЗ 
ПРИЈАВЕ  

 
Попуњава овлашћено лице у Институту 

КИБ:  Датум:  

 
Попуњава подносилац захтјева 

1. РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ ПРЕДМЕТА: 

А. Регистарски број топографије, односно Т- број пријаве:                                                 

(111,210) 
B.  Подаци о носиоцу права заштите топографије, односно подносиоцу пријаве:                                 

Име и презиме, односно пословно име:  

Адреса, односно пословно сједиште: 

Тел:                                       Факс:                                     Е-mail: 

 

C. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА ЗА УПИСИВАЊЕ ПРЕНОСА ПРАВА 

(732) 
Име и презиме, односно пословно име:  

Адреса, односно пословно сједиште: 

Тел:                                       Факс:                                     Е-mail: 

D. НАЗНАЧЕЊЕ ДА СЕ ТРАЖИ УПИСИВАЊЕ ПРЕНОСА ПРАВА ЗАШТИТЕ ТОПОГРАФИЈЕ, 

ОДНОСНО ПРАВА ИЗ ПРИЈАВЕ:                                                                                                                             

 

Е. ПОДАЦИ О ЛИЦУ НА КОЈЕ СЕ ПРЕНОСИ ПРАВО ЗАШТИТЕ ТОПОГРАФИЈЕ ИЛИ ПРАВО ИЗ 

ПРИЈАВЕ:                                           

Име и презиме, односно пословно име:  

Адреса, односно пословно сједиште: 

Тел:                                       Факс:                                     Е-mail: 

 

 

 

 

G. ПРЕДСТАВНИК (презиме и име, односно назив правног лица): 

                                                                                                                                Рег. бр. представника: БА 

H. ПЛАЋЕНА ТАКСА И ТРОШКОВИ ПОСТУПКА И ТРОШКОВИ ОБЈАВЉИВАЊА У СЛУЖБЕНОМ 

ГЛАСНИКУ 

 АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:                        КМ   ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ ПОСТУПКА:                           КМ 
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ТРОШКОВИ ОБЈАВЉИВАЊА У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ:                              КМ 

  

ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЕВ  

 

  

ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЈЕВ: 

пуномоћ 

генерална пуномоћ раније достављена 

доказ о правном основу преноса права заштите 

топографије, односно права из пријаве 

    

    

 

 

доказ о уплати административне таксе 

доказ о уплати посебних трошкова 

поступка 

доказ о уплати трошкова објављивања 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                 
 

 
  
 

                                                                                                                                                        Потпис и/или печат подносиоца захтјева 
 
 

    ОВЈЕРАВА ИНСТИТУТ 



 

 
 
T-02 

ЗАХТЈЕВ ЗА УПИСИВАЊЕ ПРОМЈЕНА ИМЕНА И/ИЛИ АДРЕСЕ НОСИОЦА ПРАВА ЗАШТИТЕ 
ТОПОГРАФИЈЕ, ОДНОСНО ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ 

 
Попуњава овлашћено лице у Институту 

КИБ:  Датум:  

 
Попуњава подносилац захтјева 

1. РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ ПРЕДМЕТА: 

А. Т- број пријаве, односно регистарски број топографије:  

(210,111) 
B. Датум уписивања пријаве, односно топографије у одговарајући регистар:  

(220, 151) 
C. ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА 

(732) 
Име и презиме, односно пословно име:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса, односно пословно сједиште: 

Тел:                                       Факс:                                     Е-mail: 

D. НАЗНАЧЕЊЕ ВРСТЕ И САДРЖИНА ПРОМЈЕНЕ 

 
Врста промјене: 

 
Садржина промјене: 

ПОДАЦИ КОЈЕ ТРЕБА ПРОМИЈЕНИТИ: 

 

 

ПРОМИЈЕЊЕНИ ПОДАЦИ КОЈЕ ТРЕБА УПИСАТИ У РЕГИСТАР: 

 

 

 

Е. ПРЕДСТАВНИК (презиме и име, односно назив правног лица):                                                                                                                                                                                                         
Рег. бр. представника: БА 

F. ПЛАЋЕНА ТАКСА И ТРОШКОВИ ПОСТУПКА И ТРОШКОВИ ОБЈАВЉИВАЊА У СЛУЖБЕНОМ 

ГЛАСНИКУ 

 АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:                         КМ   ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ ПОСТУПКА:                          КМ 

ТРОШКОВИ ОБЈАВЉИВАЊА У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ:                              КМ 

 ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЈЕВ  

 
   пуномоћ 

генерална пуномоћ раније достављена 

доказ о правном основу уписивања промјене 

 

    

    

доказ о уплати административне таксе 

доказ о уплати посебних трошкова 

поступка 

доказ о уплати трошкова објављивања   

 

 
                                                                                                                                                     Потпис и/или печат подносиоца захтјева 
 

    ОВЈЕРАВА ИНСТИТУТ 



 

 

Додатни лист 1: ПОДАЦИ О ОСТАЛИМ ПОДНОСИОЦИМА ПРИЈАВЕ 
 
 

Попуњава подносилац пријаве      

      РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ ПРЕДМЕТА (исто као под 1 у обрасцу Т-01)             

1.   ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ                                                                                                                          

Презиме и име / пуни званични назив:                 

Адреса:       

Тел:        Факс:       Е-mail:       

2.   ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ                                                                                                                          

 Презиме и име / пуни званични назив:                 

Адреса:       

Тел:        Факс:       Е-mail:       

3.   ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ                                                                                                                          

 Презиме и име / пуни званични назив:                 

Адреса:       

Тел:        Факс:       Е-mail:       

4.   ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ                                                                                                                          

 Презиме и име / пуни званични назив:                 

Адреса:       

Тел:        Факс:       Е-mail:       

 

  

Потпис и/или печат подносиоца пријаве 

 

                                                                                                          ОВЈЕРАВА ИНСТИТУТ 

 



 

 

 

 

 

Додатни лист 2: ПОДАЦИ О ОСТАЛИМ СТВАРАОЦИМА ТОПОГРАФИЈЕ 

 

Попуњава подносилац пријаве                                      

РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ ПРЕДМЕТА (исто као под 1 у обрасцу Т- 01)               

1. СТВАРАЛАЦ ТОПОГРАФИЈЕ                                                                                                                                                     

Презиме и име:                                                   

   
Адреса:       

Тел:        Факс:       Е-mail:       

2. СТВАРАЛАЦ ТОПОГРАФИЈЕ                                                                                                                                                       

Презиме и име:                                                   

   
Адреса:       

Тел:        Факс:       Е-mail:       

3. СТВАРАЛАЦ ТОПОГРАФИЈЕ                                                                                                                                                       

Презиме и име:                                                   

   
Адреса:       

Тел:        Факс:       Е-mail:       

4. СТВАРАЛАЦ ТОПОГРАФИЈЕ                                                                                                                                                        

Презиме и име:                                                   

   
Адреса:       

Тел:        Факс:       Е-mail:       

5. СТВАРАЛАЦ ТОПОГРАФИЈЕ                                                                                                                                                       

Презиме и име:                                                   

   
Адреса:       

Тел:        Факс:       Е-mail:       

               
 
 
 
 
 

    Потпис и/или печат подносиоца пријаве 

 
 
 
 
 
          

     ОВЈЕРАВА ИНСТИТУТ 



 

1 

T - 04 

ЗАХТЈЕВ ЗА УПИСИВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ПРАВА ЗАШТИТЕ ТОПОГРАФИЈЕ, ОДНОСНО ПРАВА ИЗ 
ПРИЈАВЕ У ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР 

 
Попуњава овлашћено лице у Институту 

КИБ:  Датум:  

 
Попуњава подносилац захтјева 

1. РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ ПРЕДМЕТА: 

А. Регистарски број топографије, односно  Т-број пријаве:                                                      

(111,210) 
B.  Подаци о носиоцу права заштите топографије, односно подносиоцу пријаве:                                      

Име и презиме, односно пословно име:  

Адреса, односно пословно сједиште: 

Тел:                                       Факс:                                     Е-mail: 

 

C. ПРЕДСТАВНИК НОСИОЦА ПРАВА ЗАШТИТЕ ТОПОГРАФИЈЕ, ОДНОСНО ПОДНОСИОЦА 

ПРИЈАВЕ:     

(презиме и име, односно назив правног лица) 

                                                                                                                   Рег. бр. представника: БА 

D. ПОДАЦИ О СТИЦАОЦУ ЛИЦЕНЦЕ                                                                              

(732) 
Име и презиме, односно пословно име:  

Адреса, односно пословно сједиште: 

Тел:                                       Факс:                                     Е-mail: 

Е. ПОДАЦИ О ПРЕДСТАВНИКУ СТИЦАОЦА ЛИЦЕНЦЕ:                                                                          (74) 

 (презиме и име, односно назив правног лица) 

                                                                                                                      Рег. бр. представника: БА      

                                                                                                                 

F. ПОДАТАК О ВРСТИ ЛИЦЕНЦЕ: 

G. ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА ЛИЦЕНЦЕ:                                                                                                                                             
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T - 04 

 

H. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА ЗА УПИСИВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ:  

 

Име и презиме, односно пословно име:  

Адреса, односно пословно сједиште: 

Тел:                                       Факс:                                     Е-mail: 

 

 

 

ПЛАЋЕНА ТАКСА И ТРОШКОВИ ПОСТУПКА И ТРОШКОВИ ОБЈАВЉИВАЊА У СЛУЖБЕНОМ 

ГЛАСНИКУ 

 АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:                         КМ   ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ ПОСТУПКА:                          КМ 

ТРОШКОВИ ОБЈАВЉИВАЊА У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ:                              КМ 

  

ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЕВ  

 

  

ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЈЕВ: 

пуномоћ 

генерална пуномоћ раније достављена 

доказ о правном основу уписивања које се тражи 

    

    

 

 

доказ о уплати административне таксе 

доказ о уплати посебних трошкова 

поступка 

доказ о уплати трошкова објављивања 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 
  
                                                                                                                                                       Потпис и/или печат подносиоца захтјева 

     
 
 
ОВЈЕРАВА ИНСТИТУТ 



 

 
T -05 

ЗАХТЈЕВ ЗА УПИСИВАЊЕ ЗАЛОГЕ ПРАВА ЗАШТИТЕ ТОПОГРАФИЈЕ, ОДНОСНО ПРАВА ИЗ 
ПРИЈАВЕ У ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР  

Попуњава овлашћено лице у Институту 

КИБ:  Датум:  

 
Попуњава подносилац захтјева 

1. РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ ПРЕДМЕТА: 

А. Регистарски број топографије, односно Т-број пријаве:                                                        

B.  Подаци о носиоцу права заштите топографије, односно подносиоцу пријаве:                                      

Име и презиме, односно пословно име:  

Адреса, односно пословно сједиште: 

Тел:                                       Факс:                                     Е-mail: 

 

C. ПРЕДСТАВНИК НОСИОЦА ПРАВА ЗАШТИТЕ ТОПОГРАФИЈЕ, ОДНОСНО ПОДНОСИОЦА 

ПРИЈАВЕ:            

(презиме и име, односно назив правног лица) 

                                                                                                                   Рег. бр. представника: БА 

D. ПОДАЦИ О ЗАЛОЖНОМ ПОВЈЕРИОЦУ                                                                             

Име и презиме, односно пословно име:  

Адреса, односно пословно сједиште: 

Тел:                                       Факс:                                     Е-mail: 

Е. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА ЗА УПИСИВАЊЕ ЗАЛОГЕ ПРАВА ЗАШТИТЕ 
ТОПОГРАФИЈЕ, ОДНОСНО ПРАВА ИЗ ПРИЈАВЕ: 

Име и презиме, односно пословно име:  

Адреса, односно пословно сједиште: 

Тел:                                       Факс:                                     Е-mail:                                                                                                                 

F. ПОДАЦИ О ПРЕДСТАВНИКУ ПОСРЕДСТВОМ КОГА ЈЕ ПОДНЕСЕН ЗАХТЈЕВ ЗА УПИСИВАЊЕ:                                

Име и презиме, односно назив правног лица: 

                                                                                                                   Рег. бр. представника: БА 

H. ПОДАЦИ О ПОТРАЖИВАЊУ КОЈЕ СЕ ОБЕЗБЈЕЂУЈЕ ЗАЛОГОМ УЗ НАЗНАЧЕЊЕ МИНИМАЛНОГ 

И МАКСИМАЛНОГ ИЗНОСА:      

                                                                                                                                    



 

 
T -05 

ПЛАЋЕНА ТАКСА И ТРОШКОВИ ПОСТУПКА И ТРОШКОВИ ОБЈАВЉИВАЊА У СЛУЖБЕНОМ 

ГЛАСНИКУ 

 АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:                         КМ   ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ ПОСТУПКА:                         КМ 

ТРОШКОВИ ОБЈАВЉИВАЊА У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ:                              КМ 

  

ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЕВ  

 

  

ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЈЕВ: 

пуномоћ 

генерална пуномоћ раније достављена 

доказ о правном основу уписивања залогe 

    

    

 

 

доказ о уплати административне таксе 

доказ о уплати посебних трошкова 

поступка 

доказ о уплати трошкова објављивања 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 
  
 

      
 
 
                                                                                                                                                    

Потпис и/или печат подносиоца захтјева 
 
 
ОВЈЕРАВА ИНСТИТУТ 



 

 
T - 06 

 
ПРЕДЛОГ ЗА ПРОГЛАШАВАЊЕ НИШТАВИМ РЈЕШЕЊА О ПРИЗНАЊУ ПРАВА ЗАШТИТЕ 

ТОПОГРАФИЈЕ 
 
Попуњава овлашћено лице у Институту 

КИБ:  Датум:  

 
 
Попуњава подносилац захтјева 

 

 РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ ПРЕДМЕТА:   

 

А. Регистарски број топографије:                                                                                                                                                                                                                                                      

Датум уписивања у регистар топографија: 

 

B. ПОДНОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА 

Име и презиме, односно пословно име: 

Адреса, односно пословно сједиште:  

 Тел:                                Факс:                                              Е-mail:  

C. НОСИЛАЦ ПРАВА ЗАШТИТЕ ТОПОГРАФИЈЕ (уписати потпуне податке о носиоцу  права заштите 

топографије):                                                                                   

Име и презиме, односно пословно име:  

Адреса, односно пословно сједиште:  

 

D. ЗАХТИЈЕВА СЕ ПРОГЛАШАВАЊЕ НИШТАВИМ РЈЕШЕЊА О ПРИЗНАЊУ ПРАВА ЗАШТИТЕ 

ТОПОГРАФИЈЕ БРОЈ: 

 

Е. ПРЕДСТАВНИК ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА                                                                                      

(име и презиме, односно назив правног лица): 

                                                                                                                        Рег. бр. представника: БА 



 

 
T - 06 

F. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ЗАХТИЈЕВА ПРОГЛАШАВАЊЕ НИШТАВИМ РЈЕШЕЊА О ПРИЗНАЊУ 
ПРАВА ЗАШТИТЕ ТОПОГРАФИЈЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. ПЛАЋЕНА ТАКСА И ТРОШКОВИ ПОСТУПКА ЗА ПРЕДЛОГ 

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:                    КМ   ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ ПОСТУПКА ЗА ПРЕДЛОГ:         КМ 

 

 ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ 

 2 примјерка доказа којима се поткрепљују разлози за 
проглашавање ништавим 

 

доказ о уплати административне таксе 

      пуномоћ 

 

доказ о уплати посебних трошкова 

поступка 
              

 

                                                                                                                                                      Потпис и/или печат подносиоца захтјева 

 

 

 

                                                                                                                                                                        ОВЈЕРАВА ИНСТИТУТ 

 

 


