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 На основу чл. 99 и 123 Закона о патенту („Службени гласник БиХ“ број 53/10), чл. 
78 и 104 Закона о жигу („Службени гласник БиХ“ број 53/10), чл. 77 и 103 Закона о 
индустријском дизајну („Службени гласник БиХ“ број 53/10), чл. 69 и 92 Закона о 
заштити ознака географског поријекла („Службени гласник БиХ“ број 53/10) и члана 
17 Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 
30/03, 42/03 и 81/06, 76/07 и 24/08), Савјет министара Босне и Херцеговине на 153. 
сједници, одржаној 14. јуна 2011. године, донио је 
 
 

ОДЛУКУ 
  

О НАЧИНУ ИЗБОРА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ЖАЛБЕ  ИНСТИТУТА ЗА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
 

Члан 1 
(Предмет Одлуке) 

 
Овом одлуком уређује се начин избора чланова Комисије за жалбе Института за 
интелектуалну својину Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Комисија за 
жалбе).  
 

Члан 2 
(Статус) 

 
(1) Комисија за жалбе је независан орган за рјешавање поводом жалби у 
другостепеном управном поступку у области индустријске својине за коју је 
надлежан Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине (у даљњем 
тексту: Институт) у складу са Законом о патенту, Законом о жигу, Законом о 
индустријском дизајну и Законом о заштити ознака географског поријекла. 
(2) Сједиште Комисије је у Мостару. 

 
Члан 3 

(Састав Комисије) 
 
(1) Комисија за жалбе има три члана од којих је један предсједник. 
(2) Комисија за жалбе има три замјеника члана од којих је један замјеник 
предсједника. 



 

 

Члан 4 
(Услови за именовање и трајање мандата) 

 
(1) Чланови и замјеници чланова Комисије за жалбе Института именују се из реда 
експерата у области интелектуалне својине (са Правног факултета), те из реда 
државних службеника запослених у Институту. 
(2) Чланови Комисије за жалбе из реда експерата (са Правног факултета) морају 
да имају академску титулу доктора или магистра правних наука у областима права 
интелектуалне својине, привредног права или грађанског права, а чланови 
Комисије из Института положен стручни управни испит или положен, односно 
признат испит за патентног представника или представника за жигове. 
(3) Предсједник и замјеник предсједника именују се, у правилу, из реда експерата 
са Правног факултета. 
 

Члан 5 
(Начин именовања) 

 
(1) Савјет министара Босне и Херцеговине, на предлог директора Института, 
именује чланове и замјенике чланова Комисије за жалбе. 
(2) Именовање чланова и замјеника чланова врши се на период од четири године. 
(3) На предлог директора Института, Савјет министара Босне и Херцеговине може 
да разријеши члана или замјеника члана Комисије за жалбе и прије истека периода 
на који је именован.  
(4) Члановима Комисије за жалбе Института престаје рад у Комисији писменим 
одрицањем или престанком рада у Институту. 
 

Члан 6 
(Обезбјеђење средстава) 

 
 Комисија за жалбе се финансира средствима из Буџета институција Босне и 
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине одобрених на име 
Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине. 
 

Члан 7 
(Престанак примјене пријашње одлуке) 

 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Комисије за 
жалбе Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине („Службени 
гласник БиХ“ број 45/08). 
 

Члан 9 
(Ступање на снагу) 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику БиХ“. 
 
 
      CМ број 108/11       Предсједавајући 
14. јуна 2011. године                     Савјета министара БиХ 
          Сарајево         Др Никола Шпирић, с.р. 
 


