
 ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ                                                                                Образац T-1 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕ  ТОПОГРАФИЈЕ  

ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА  
        Завод за интелектуалну својину,  Кнегиње Љубице 5 ,  11000 Београд  

 

        (попунити писаћ ом маш ином и ли  на  р ач унар у )  

1 .  Подно силац  пријаве :    
Име и  пр езиме/Назив фирме:         

                                                                                     

Улица и број :                                                   

Поштански број :                       Место:                                        Земља :  

*Телефон:  *Е -mai l :  *Факс:  

2 .  Заступник :   
Име и  пр езиме/Назив фирме:                                                                     

Улица и број :                                                   

Поштански број :                       Место:                                       Земља:  

*Телефон:   *Е -mai l :  *Факс:   

3 .1   Назив то пографије  полупрово дничких производа :   
 

 

3 .2   Назив то пографије  полупрово дничких про извода  на енглеско м ј езику:  

 

 

4 .  Стваралац топографије :    
Презиме  и име:                      

 
Улица и број :                                                                                                  стваралац не жели 

Поштански број :                       Место :                              Земља :                       да буде наведен у пријави  

5 .1  Датум настанка топографије:  

5.2.  Датум и место прве комерцијалне употребе топографије:  

 

6.     Назнака  да се  делови пријаве  сматрају пословном тајном:   

7 .  Прилози :  8 .   Подаци  о  пријави :  

 Изјава када и где је 

топографија први пут 

комерцијално  употребљена 

 Изјава о заједничком 

представнику 

 

8.1  Број страница описа: 

 

 Изјава о датуму настанка 

топографије 

Изјава о правном основу 

стицања права на подношење 

пријаве 

Доказ о плаћеној 

административној такси 

 

  Пуномоћје 

 

Изјава ставаралаца у 

случају да не жели да 

буде наведен у пријави 

 

8.2  Број приказа: 

8.3  Приказ топографије  

       чији делови представљају 

       пословну тајну: 

8.4. Примерак  

       полупроводничког  

       производа који садржи 

       топографију 

 

 

 

 

 

 

    9 .  Потпис  и  печат  

     

 

 

 

 

 

 

    

Датум  пријема :  Признати   датум  

подношења :  

 Потпис  и  печат  Завода  

    

   

Број  пријаве :    

 Т-  

 

  

 

 



 

* Подаци који се односе на број телефона, е-mail и факс нису обавезни, али пожељно их 

је унети ради лакше комуникације. 

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ  

11000  Кнегиње Љубице 5 

Телефони: (011) 20 25 800; Телефакс: (011) 311-23-77   

 www.zis.gov.rs 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ  ТОПОГРАФИЈЕ 

ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА 

Напомена: Образац попунити штампаним словима. Ако у било којој рубрици нема 

довољно места за уписивање свих захтеваних података, уписивање наставити на 

додатном листу. Додатни листови се сматрају саставним делом захтева. 

(1) У рубрике 1 и 2 податке унети на следећи начин:  

a) За физичко лице уписати презиме, име, улицу и број,  поштански број, 

место, земљу. Пример: 

Име и презиме/Назив фирме: Петар  ПЕТРОВИЋ                                   

Улица и број:   Заводска 5                                                 

Поштански број:     11000                Место:    Београд                      Земља: 

Србија  
*Телефон: 011/2555-458 *Е-mail: ppetar@gmail.com     *Факс: 011/2555-455 

b) За правно лице уписати назив фирме, улицу и број,  поштански број, 

место, земљу. Пример: 

Име и презиме/Назив фирме: LABORATOIRES SERONO SA                              

Улица и број:   Centre Industriel 

Поштански број:     1267                       Место:    Coinsisn, Vaud               Земља: 

Швајцарска  
*Телефон: +971501256999 *Е-mail:seranolab@gmail.com *Факс: : 

+971501256988 
Напомена: Ако има више подносилаца пријаве, а пријава се не подноси преко 

заступника, потребно је приложити на посебном листу изјаву о једном заједничком 

представнику, потписану од свих подносилаца. 

(2) У рубрику 4. податке унети на начин описан под (1). Унети ознаку х поред 

напомене ако стваралац не жели да буде наведен у пријави. У случају напомене, 

подносилац је дужан да приложи и посебну изјаву ствараоца о томе. 

(3) У рубрику 5.1 се уписује датум настанка наведене топографије 

полупроводничких производа, ако топографија није била комерцијално 

употребљена. 

(4) У рубрику 5.2. се уписује датум и место прве комерцијалне употребе топографије 

односно полупроводничког производа који садржи топографију, ако је тај датум 

ранији од датума подношења пријаве. 

(5) У рубрику 6. унети ознаку х ако се делови пријаве сматрају пословном тајном. 

(6) У рубрику 7. ставити ознаку х поред одговарајућег назива који је као прилог 

поднет уз пријаву топографије полупроводничких производа. 

НАПОМЕНА: Неопходно је доставити доказ о уплати таксе, према важећем Закону 

о републичким административним таксама. Уплата се врши на рачун број 840-

742221843-57  позив на број 97 шифра са контролним бројем општине – седиште 

уплатиоца (видети Прилог 3  Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату 

јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, "Сл. гласник РС", бр. 20/2007 од 

20.02.2007. године). Као сврху дознаке треба навести “За пријаву  топографије 

полупроводничких производа“, а за примаоца треба назначити „Републичке 

административне таксе“. 


