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ispita, a ostali kandidati sa manjim brojem ostvarenih
bodova se ne pozivaju;
b) ukoliko pored jednog ili dva uspješna kandidata sa
najvećim brojem bodova bude više uspješnih
kandidata sa istim drugoplasiranim rezultatom na
pismenom dijelu stručnog ispita, tada se na intervju
pozivaju i svi drugoplasirani kandidati koji imaju isti
broj ostvarenih bodova, dok se ostali kandidati sa
manjim brojem ostvarenih bodova ne pozivaju;
c) ukoliko pored jednog ili dva uspješna kandidata sa
najvećim
brojem
bodova
(prvoplasirani
i
drugoplasirani), bude više uspješnih kandidata sa istim
trećeplasiranim rezultatom na pismenom dijelu
stručnog ispita, tada se na intervju pozivaju i svi
trećeplasirani kandidati koji imaju isti broj ostvarenih
bodova.".
Dosadašnji st. (11) i (12) postaju novi st. (13) i (14).
Članak 2.
U stavku (3) članka 16. iza riječi: "prijavio," dodaju se riječi:
"provjeru i ocjenu kompetencija neophodnih za obavljanje
poslova određenog radnog mjesta,"
Članak 3.
Članak 23. mijenja se i glasi:
"Članak 23.
(Okončanje postupaka)
Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na sve postupke po
oglasima koji su već raspisani a za koje pismeni dio stručnog
ispita nije proveden do trenutka stupanja na snagu istog.".
Članak 4.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Broj 01-02-2-171/20
10. veljače 2020. godine
Ravnatelj
Sarajevo
Neven Akšamija, v. r.

ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ
СВОЈИНУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
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На основу члана 119. Закона о патенту ("Службени
гласник БиХ", број 53/10), члана 101. Закона о жигу
("Службени гласник БиХ", број 53/10), члана 100. Закона о
индустријском дизајну ("Службени гласник БиХ", број 53/10)
и члана 89. Закона о заштити ознака географског поријекла
("Службени гласник БиХ", број 53/10), директор Института за
интелектуалну својину Босне и Херцеговине доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ЗА
ЗАШТИТУ ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ
Члан 1.
У члану 3. Правилника о стручном испиту за
представнике за заштиту индустријскe својине ("Службени
гласник БиХ", бр. 22/11, 14/13 и 36/16) став (2) мијења се и
гласи:
"(2) Стручни испит из претходног става овог члана полажу
лица која испуњавају услове стручне спреме утврђене
чл. 4. и 5. Одлуке о упису у регистре представника за
заштиту индустријске својине које води Институт за
интелектуалну својину Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", бр. 79/17 и 4/20)".

Уторак, 18. 2. 2020.

Члан 2.
У члану 5. иза става (3) додаје се нови став (4) који
гласи:
"(4) Кандидати су дужни пратити промјене прописа и
познавати прописе из Програма наведеног у ставу (2)
овог члана, који су важећи на дан полагања cтручног
испита."
Члан 3.
У члану 20. став (2) мијења се и гласи:
"(2) Кандидат који је положио cтручни испит стиче право
уписа у регистар патентних представника, односно,
представника за жигове, под условима прописаним
Одлуком о упису у регистре представника за заштиту
индустријске својине које води Институт за
интелектуалну својину Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", бр. 79/17 и 4/20)".
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Директор
Института за интелектуалну
својину
Број 01-02-2-119/20ЈМ
Босне и Херцеговине
03. фебруара 2020. године
Јосип Мерџо, с. р.
Мостар
Na osnovu člana 119. Zakona o patentu ("Službeni glasnik
BiH", broj 53/10), člana 101. Zakona o žigu ("Službeni glasnik
BiH", broj 53/10), člana 100. Zakona o industrijskom dizajnu
("Službeni glasnik BiH", broj 53/10) i člana 89. Zakona o zaštiti
oznaka geografskog porijekla ("Službeni glasnik BiH", broj
53/10), direktor Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i
Hercegovine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O STRUČNOM
ISPITU ZA PREDSTAVNIKE ZA ZAŠTITU
INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
Član 1.
U članu 3. Pravilnika o stručnom ispitu za predstavnike za
zaštitu industrijskog vlasništva ("Službeni glasnik BiH", br. 22/11,
14/13 i 36/16) stav (2) mijenja se i glasi:
"(2) Stručni ispit iz prethodnog stava ovog člana polažu lica koja
ispunjavaju uslove stručne spreme utvrđene čl. 4. i 5. Odluke
o upisu u registre predstavnika za zaštitu industrijskog
vlasništva koje vodi Institut za intelektualno vlasništvo
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 79/17 i
4/20)".
Član 2.
U članu 5. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:
"(4) Kandidati su dužni pratiti promjene propisa i poznavati
propise iz Programa navedenog u stavu (2) ovog člana, koji
su važeći na dan polaganja stručnog ispita."
Član 3.
U članu 20. stav (2) mijenja se i glasi:
"(2) Kandidat koji je položio stručni ispit stječe pravo upisa u
registar patentnih predstavnika, odnosno, predstavnika za
žigove, pod uslovima propisanim Odlukom o upisu u
registre predstavnika za zaštitu industrijskog vlasništva koje
vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 79/17 i 4/20)".

Уторак, 18. 2. 2020.
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Član 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Direktor
Instituta za intelektualno
Broj 01-02-2-119/20ЈМ
vlasništvo
03. februara 2020. godine
Bosne i Hercegovine
Mostar
Josip Merdžo, s. r.
Na temelju članka 119. Zakona o patentu ("Službeni glasnik
BiH", broj 53/10), članka 101. Zakona o žigu ("Službeni glasnik
BiH", broj 53/10), članka 100. Zakona o industrijskome dizajnu
("Službeni glasnik BiH", broj 53/10) i članka 89. Zakona o zaštiti
oznaka zemljopisnog podrijetla ("Službeni glasnik BiH", broj
53/10), ravnatelj Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i
Hercegovine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O
STRUČNOME ISPITU ZA ZASTUPNIKE ZA ZAŠTITU
INDUSTRIJSKOGA VLASNIŠTVA
Članak 1.
U članku 3. Pravilnika o stručnome ispitu za zastupnike za
zaštitu industrijskoga vlasništva ("Službeni glasnik BiH", br.
22/11, 14/13 i 36/16) stavak (2) mijenja se i glasi:
"(2) Stručni ispit iz prethodnoga stavka ovoga članka polažu
osobe koje ispunjavaju uvjete stručne spreme utvrđene čl. 4.
i 5. Odluke o upisu u registre zastupnika za zaštitu
industrijskoga vlasništva koje vodi Institut za intelektualno
vlasništvo Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.
79/17 i 4/20)".
Članak 2.
U članku 5. iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji
glasi:
"(4) Kandidati su dužni pratiti promjene propisa i poznavati
propise iz Programa navedenog u stavku (2) ovoga članka,
koji su važeći na dan polaganja stručnog ispita."
Članak 3.
U članku 20. stavak (2) mijenja se i glasi:
"(2) Kandidat koji je položio stručni ispit stječe pravo upisa u
registar patentnih zastupnika, odnosno, zastupnika za žigove,
pod uvjetima propisanim Odlukom o upisu u registre
zastupnika za zaštitu industrijskoga vlasništva koje vodi
Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 79/17 i 4/20)".
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u "Službenom glasniku BiH".
Ravnatelj
Instituta za intelektualno
vlasništvo
Broj 01-02-2-119/20ЈМ
Bosne i Hercegovine
03. veljače 2020. godine
Josip Merdžo, v. r.
Mostar

УСТАВНИ СУД
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
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Уставни суд Босне и Херцеговине у Великом вијећу, у
предмету број АП 203/18, рјешавајући апелацију "Terex
inžinjeringa" д.о.о. Бијељина, на основу члана VI/3б) Устава
Босне и Херцеговине, члана 57 став (2) тачка б), члана 59 ст.
(1) и (2), члана 62 став (1) и члана 74 Правила Уставног суда
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Босне и Херцеговине – пречишћени текст ("Службени
гласник Босне и Херцеговине" број 94/14), у саставу:
Златко М. Кнежевић, предсједник
Мато Тадић, потпредсједник
Мирсад Ћеман, потпредсједник
Валерија Галић, судија
Миодраг Симовић, судија
Сеада Палаврић, судија
на сједници одржаној 28. јануара 2020. године донио је

ОДЛУКУ О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ

Усваја се апелација "Terex inžinjeringa" д.о.о.
Бијељина.
Утврђује се повреда члана II/3е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за
заштиту људских права и основних слобода.
Укида се Пресуда Врховног суда Републике Српске број
59 0 Пс 000204 17 Рев 5 од 26. октобра 2017. године.
Предмет се враћа Врховном суду Републике Српске,
који је дужан да по хитном поступку донесе нову одлуку, у
складу са чланом II/3е) Устава Босне и Херцеговине и чланом
6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских права и
основних слобода.
Налаже се Врховном суду Републике Српске да, у
складу са чланом 72 став (5) Правила Уставног суда Босне и
Херцеговине, у року од 90 дана од дана достављања ове
одлуке обавијести Уставни суд Босне и Херцеговине о
предузетим мјерама с циљем извршења ове одлуке.
Налаже се Влади Републике Српске да, у складу са
чланом 74 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине,
апеланту "Terex inžinjeringu" д.о.о. Бијељина у року од три
мјесеца од достављања ове одлуке исплати износ од 1.500,00
КМ на име накнаде нематеријалне штете због кршења права
на доношење одлуке у разумном року уз обавезу да, након
истека овог рока, плати апеланту "Terex inžinjeringu" д.о.о.
Бијељина законску затезну камату на евентуално
неисплаћени износ, или дио износа накнаде одређене овом
одлуком.
Налаже се Влади Републике Српске да, у складу са
чланом 72 став (5) Правила Уставног суда Босне и
Херцеговине, у року од три мјесеца од дана достављања ове
одлуке обавијести Уставни суд Босне и Херцеговине о
предузетим мјерама с циљем извршења ове одлуке.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику Босне и
Херцеговине", "Службеним новинама Федерације Босне и
Херцеговине", "Службеном гласнику Републике Српске" и у
"Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине".
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. Увод
1. "Terex inžinjering" д.о.о. Бијељина (у даљњем тексту:
апелант), којег заступа Фаик Мухић, адвокат из Адвокатске
канцеларије "Мухић и др." д.о.о. Тузла, поднио је 11. јануара
2018. године апелацију Уставном суду Босне и Херцеговине
(у даљњем тексту: Уставни суд) против Пресуде Врховног
суда Републике Српске (у даљњем тексту: Врховни суд) број
59 0 Пс 000204 17 Рев 5 од 26. октобра 2017. године.
II. Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 23 Правила Уставног суда, од
Врховног суда, Вишег привредног суда у Бањој Луци (у
даљњем тексту: Виши привредни суд), Окружног привредног
суда у Бијељини (у даљњем тексту: Окружни суд) и
Електропривреде Републике Српске Требиње - Зависно
предузеће "Рудник и термоелектрана Угљевик" а.д. Угљевик

