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На основу члана 100 став (2) Закона о индустријском дизајну ("Службени гласник
БиХ" број 53/10) директорица Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине
доноси

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ЗА ПРИЗНАЊЕ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА
ДИО ПРВИ – ОБИМ ПРИМЈЕНЕ ПРАВИЛНИКА
Члан 1
Правилником о поступку за признање индустријског дизајна (у даљњем тексту:
Правилник) ближе се уређују поједина питања прописана Законом о индустријском
дизајну (у даљњем тексту: Закон) у вези са поступком заштите индустријског дизајна
који се води пред Институтом за интелектуалну својину Босне и Херцеговине (у
даљњем тексту: Институт).
ДИО ДРУГИ – САДРЖИНА РЕГИСТРА
Члан 2
(Садржина регистра пријава индустријског дизајна)
(1) Институт води регистар пријава за признање индустријског дизајна (у даљњем
тексту: регистар пријава) у електронском облику.
(2) У регистар пријава уписују се сљедећи подаци:
a) број пријаве индустријског дизајна,
b) датум подношења пријаве индустријског дизајна,
c) подаци о подносиоцу пријаве индустријског дизајна (име и адреса ако је у
питању физичко лице, односно назив и сједиште подносиоца пријаве ако је у
питању правно лице),
d) подаци о заједничком представнику ако има више подносилаца пријаве
индустријског дизајна,
e) подаци о представнику ако се пријава подноси посредством представника,
f) подаци о аутору, или назнака да аутор не жели да буде наведен,
g) назначење класе међународне класификације која је прописана Локарнским
аранжманом о установљењу међународне класификације индустријског дизајна
(у даљњем тексту: Локарнска класификација),

h) стваран и кратак назив предмета заштите у складу са називима из Локарнске
класификације, назнака да ли је у питању дводимензионални или
тродимензионални дизајн и број дизајна (предмета заштите) ако их има више,
i) подаци о затраженом праву првенства,
j) подаци о промјенама које се односе на пријаву: пренос права, лиценца,
франшиза, залога, промјене имена и адресе подносиоца пријаве индустријског
дизајна, промјена представника или заједничког представника, статусне
промјене и промјене облика организовања настале код подносиоца пријаве
индустријског дизајна, корисника лиценце и франшизе, односно залогопримца и
други подаци битни за правни статус подносиоца пријаве и пријаву
индустријског дизајна,
k) подаци о раздвајању пријаве индустријског дизајна,
l) подаци о начину окончања управног поступка,
m) подаци о плаћеној административној такси (у даљњем тексту: такса) и накнади
посебних трошкова поступка (у даљњем тексту: трошкови поступка),
n) датум објављивања пријаве индустријског дизајна,
o) регистарски број индустријског дизајна.
(3) Ако је поднесен захтјев за међународно регистровање индустријског дизајна, поред
података наведених у ставу (2) овог члана, у регистар пријава уписују се број и датум
подношења тог захтјева.
Члан 3
(Садржина регистра индустријског дизајна)
(1) Институт води регистар индустријског дизајна у електронском облику.
(2) У регистар индустријског дизајна уписују се сљедећи подаци о индустријском
дизајну регистрованом у Институту:
a) регистарски број индустријског дизајна и датум доношења рјешења о признању
индустријског дизајна,
b) подаци о носиоцу индустријског дизајна (име и презиме и адреса ако је носилац
физичко лице, односно пословно име и сједиште ако је носилац правно лице),
c) име аутора дизајна ако аутор жели да буде наведен,
d) датум подношења пријаве индустријског дизајна и број пријаве,
e) подаци о признатом праву првенства:
- датум изложбеног (сајамског) права првенства,
- датум и број пријаве према којој је признато унијско право првенства и
назив државе у којој је пријава поднесена, односно подаци о пријавама
уколико је признато вишеструко право првенства,
f) број дизајна ако се ради о вишеструкој пријави индустријског дизајна,
g) назив предмета заштите (дизајна),
h) назначење класе и поткласа Локарнске класификације за регистровани
индустријски дизајн,
i) датум до којег индустријски дизајн важи и подаци о продужењу важења
индустријског дизајна,
j) подаци о представнику ако носилац индустријског дизајна има представника,
k) подаци о промјенама које се односе на индустријски дизајн: пренос права,
лиценца, франшиза, залоге, промјене имена и адресе носиоца индустријског
дизајна, статусне промјене и промјене облика организовања настале код
носиоца индустријског дизајна, корисника лиценце, франшизе, односно
залогопримца и други подаци битни за правни статус носиоца индустријског
дизајна и за индустријски дизајн,
l) подаци о престанку важења индустријског дизајна, као и основ престанка
важења индустријског дизајна,
m) подаци о раздвајању индустријског дизајна,
n) подаци о плаћеној такси и трошковима поступка,
o) датум објављивања индустријског дизајна,
p) подаци о међународној регистрацији индустријског дизајна.
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(3) Садржина и облик податка о међународном регистровању индустријског дизајна
прописани су Хашким споразумом о међународној регистрацији индустријског дизајна
(Женевски акт, 1999) (у даљњем тексту: Хашки споразум) и међународним прописима
за спровођење Хашког споразума.
(4) Међународни регистар индустријског дизајна води се код Међународног бироа
Свјетске организације за интелектуалну својину.
Члан 4
(Садржина регистра представника)
(1) Институт води регистар представника за индустријски дизајн (у даљњем тексту:
регистар представника) у електронском облику.
(2) У регистар представника уписују се сљедећи подаци:
a) име и презиме и адреса представника ако је у питању физичко лице, односно
пословно име и сједиште представника ако је у питању правно лице, те подаци
за комуникацију (телефон, телефакс, е-mail),
b) образовање и школска спрема представника за физичка лица, а за правна лица
и доказ да је физичко лице, које испуњава услове да буде уписано у регистар
представника, запослено у датом правном лицу,
c) датум полагања представничког испита,
d) датум уписивања представника у регистар представника и основ уписивања,
e) плаћена такса и трошкови поступка за одржавање статуса представника,
f) датум и основ престанка статуса представника.
ДИО ТРЕЋИ - ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ
Члан 5
(Подношење пријаве за признање индустријског дизајна)
(1) Пријава за признање индустријског дизајна (у даљњем тексту: пријава) подноси се у
сједишту Института или у испоставама Института.
(2) Стицање индустријског дизајна у Босни и Херцеговини може да се захтијева и
пријавом поднесеном на начин и у складу са одредбама Хашког споразума.
Члан 6
(Начин подношења пријаве)
(1) Пријава се подноси у писаном облику, непосредно или поштом, а може да се
поднесе и путем факса или е-maila. Званична адреса за достављање пријаве путем еmaila биће одређена посебном одлуком и објављена на Интернет-страници Института.
(2) Ако је пријава поднесена путем факса, односно е-маила, подносилац пријаве је
дужан да достави пријаву у одговарајућем броју примјерака најкасније у року од осам
дана, рачунајући од дана подношења пријаве.
(3) Ако подносилац пријаве не достави пријаву у одговарајућем броју примјерака у року
из става (2) овог члана, Институт ће да донесе закључак о брисању такве пријаве из
регистра пријава индустријског дизајна и сматраће се да пријава није ни поднесена.
Члан 7
(Садржина пријаве)
(1) Пријава садржи:
a) захтјев за признање индустријског дизајна,
b) дводимензионални приказ дизајна (у даљњем тексту: приказ),
c) опис дизајна, факултативно (у даљњем тексту: опис).
(2) Уз пријаву се подносе и други прилози у складу са овим правилником.
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Члан 8
(Захтјев за признање индустријског дизајна)
(1) Захтјев за признање индустријског дизајна (у даљњем тексту: захтјев) подноси се у
два примјерка на обрасцу Д-01 који је саставни дио овог правилника и који садржи
сљедеће податке:
a) име и презиме или пословно име подносиоца, адресу пребивалишта ако је
подносилац физичко лице, или пословног сједишта ако је подносилац правно
лице (у даљњем тексту: подносилац пријаве),
b) податке о представнику ако се пријава подноси посредством представника,
c) податке о заједничком представнику ако постоји више подносилаца пријаве,
d) стваран и кратак назив предмета заштите, назнаку да ли је у питању
дводимензионални (с обзиром на финални производ на који ће да буде
пренесен) или тродимензионални дизајн (с обзиром на намјену производа) и
број дизајнā ако је у питању вишеструка пријава,
e) податке о аутору дизајна (ако он не подноси пријаву), или напомену о изјави да
аутор не жели да буде наведен у пријави,
f) правни основ за подношење пријаве ако аутор дизајна није подносилац пријаве,
g) податак да се захтијева објављивање регистрованог индустријског дизајна
дванаест мјесеци након доношења рјешења о признању индустријског дизајна,
h) назначење класе (и поткласа) Локарнске класификације којима припада
пријављени дизајн ако је могуће,
i) податке о затраженом праву првенства у складу са чл. 24, 25 и 26 Закона, и то:
- датум изложбеног (сајамског) права првенства,
- датум, број пријаве и назив државе у којој је пријава поднесена,
- ако се захтијева вишеструко право првенства, потпуне податке о
пријавама,
j) податке о износу плаћене таксе и трошкова поступка за пријаву,
k) потпис и/или печат подносиоца пријаве или његовог представника,
l) податке о прилозима уз пријаву.
(2) Осим назначења класа Локарнске класификације, података о праву првенства и
навода о плаћеној такси и трошковима поступка, Институт не провјерава тачност
података наведених у захтјеву.
(3) Као потврду о примљеној пријави, Институт подносиоцу пријаве доставља
примјерак овјереног захтјева из става (1) овог члана на коме морају да буду наведени
датум пријема захтјева у Институту и припадајући приказ.
Члан 9
(Приказ)
(1) Приказ се подноси у два истовјетна примјерка на обрасцу Д-02, и то тако што се
један сет лијепи или уноси компјутером на образац који се подноси уз захтјев, а други
сет означених фотографија или графичких приказа доставља у прилогу.
(2) Приказ може да садржи само дизајн (предмет заштите) и не смије да садржи било
какав други припадак, предмет, лице или животињу.
(3) Приказ се подноси као фотографија или нацрт чије димензије не могу да буду веће
од 16x16 цм, нити мање од 4x4 цм.
(4) Ако једном фотографијом или нацртом није могуће да се прикаже цјелокупна
новост дизајна, доставља се онолико фотографија или нацрта из различитих углова
гледања колико је потребно да би се приказао и сагледао цјелокупан пријављени
дизајн.
(5) Ако је један дизајн представљен са више фотографија или нацрта, они морају да
буду тако нумерисани да нумерација сваке фотографије или нацрта садржи два
арапска броја раздвојена тачком (нпр., 1.1, 1.2, 1.3....).
(6) Нумерација на фотографији или нацрту на захтјеву се врши на лицу фотографије
или нацрта, тако да остане потпуно видљив и непокривен приказани дизајн, а на
другом примјерку фотографије или нацрта на њиховој полеђини.
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(7) Ако једна пријава садржи више дизајна (вишеструка пријава), за сваки пријављени
дизајн подноси се посебан приказ, који мора да буде нумерисан на начин из става (5)
овог члана (нпр., 1.1, 1.2, 1.3..... за први дизајн, 2.1, 2.2, 2.3. за други дизајн, и тако
редом колико има дизајна, а максимално до 100.1, 100.2, 100.3.....).
(8) Прикази се уз захтјев лијепе према редном броју на образац Д-02, са наведеним
бројем страна, при чему на једној страни може да буде највише 20 приказа
распоређених на начин на који подносилац пријаве жели да ти прикази буду
објављени.
(9) Прикази не смију да буду савијени, а око сваког приказа мора да буде слободна
маргина најмање 5мм.
(10) Узорак из члана 19 став (3) Закона не смије да буде пресавијен, ни тежи од 50 гр,
нити смије да има димензије веће од 270x170x3 мм (висина x ширина x дебљина).
(11) Узорци из става (10) овог члана морају да буду залијепљени на папир формата
А4 и нумерисани у складу са ст. (5) и (7) овог члана.
Члан 10
(Техничке карактеристике приложене фотографије)
(1) Приложене фотографије морају да буду професионалног квалитета, без подлоге,
добијене на основу негатива или дијапозитива, и морају да имају равне углове.
(2) Приказани дизајн (предмет заштите) мора да буде приказан на неутралном и
једнобојном основу и не смије дa има сјене.
(3) Ако се пријављени дизајн (предмет заштите) приказује на фотографији, таква
фотографија не смије да буде:
a) инстант-фотографија,
b) ретуширана фотографија (тушем, тинтом или коректурном течношћу),
c) фотографија која није погодна за офсет-репродуковање.
(4) Фотографија која не испуњава услове из овог члана сматраће се неуредном.
Члан 11
(Техничке карактеристике приложеног нацрта)
(1) Приложени нацрт (графички приказ) се подноси у оригиналу и мора да буде
професионалног квалитета и изведен прибором за техничко цртање или помоћу
компјутера на квалитетном, бијелом, непровидном папиру.
(2) Пријављени дизајн (предмет заштите) мора да буде приказан у перспективи при
чему може да садржи сјене и сјенчења ради истицања рељефа или запремине.
(3) Ако се пријављени дизајн (предмет заштите) приказује на нацрту, такав нацрт не
смије да:
a) буде технички цртеж којим се предмет приказује у пројекцијама и/или пресјеку, а
нарочито да садржи осне линије и димензије,
b) садржи објашњења или легенде на приказаном дизајну (предмету заштите) или
поред њега,
c) буде неподобан за офсет-репродуковање.
(4) Нацрт који не испуњава услове из овог члана сматраће се неуредним.
Члан 12
(Опис)
(1) Опис је факултативни дио пријаве за признање индустријског дизајна и подносилац
те пријаве није дужан да га достави као саставни дио пријаве.
(2) Ако подносилац пријаве доставља и опис, он мора да буде откуцан на писаћој
машини или компјутеру, у два истовјетна примјерка, терминолошки јасан и читљив, на
обрасцу Д-01 и не смије да садржи више од 150 ријечи.
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(3) Опис мора да буде заснован на поднесеном приказу дизајна, мора да се односи
само на спољашњи изглед предмета заштите (површине производа или његових
дијелова који се виде стално или при редовној употреби, односно само на фотографију
или нацрт којима је приказан предмет заштите) и пожељно је да у издвојеном ставу
садржи назначене карактеристике дизајна за који се тражи заштита.
(4) Ако једна пријава садржи више пријављених дизајна (вишеструка пријава), за сваки
пријављени дизајн (предмет заштите) подноси се посебан опис.
(5) Опис који не испуњава услове из овог члана сматраће се неуредним.
Члан 13
(Прилози који се подносе уз пријаву)
(1) Уз пријаву се подносе:
a) пуномоћ ако се пријава индустријског дизајна подноси посредством
представника,
b) изјава аутора дизајна ако аутор не жели да буде наведен у пријави,
c) изјава о основу стицања права на подношење пријаве ако аутор дизајна није
подносилац пријаве,
d) овјерен препис пријаве ако се захтијева признање права првенства из чл. 24 и
26 Закона (унијско и вишеструко право првенства),
e) потврда, односно увјерење ако се захтијева признање права првенства из члана
25 Закона (изложбено (сајамско) право првенства),
f) изјава о заједничком представнику ако има више подносилаца пријаве,
g) доказ о уплати таксе и трошкова поступка за пријаву.
(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) Такса 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 и копију уплатнице уз сваки примјерак
спецификације.
Члан 14
(Датум подношења пријаве)
(1) Датум подношења пријаве утврђује се у складу са чланом 22 Закона.
(2) На пријаву која садржи све елементе из члана 22 став (1) Закона уписују се број
пријаве и датум њеног пријема у Институту.
(3) Пријава којој је признат датум подношења уписује се у регистар пријава.
(4) Ако се утврди да је пријава уписана у регистар пријава, а не испуњава услове
прописане чланом 22 Закона, Институт ће донијети закључак о брисању такве пријаве
из регистра пријава.
Члан 15
(Захтјев за издавање увјерења о праву првенства)
(1) На писмени захтјев подносиоца пријаве Институт издаје увјерење о праву
првенства.
(2) Захтјев за издавање увјерења о првенству из става (1) овог члана мора да садржи:
a) податке о подносиоцу пријаве,
b) број и датум уписивања пријаве у регистар пријава,
c) приказ истовјетан приказу у пријави,
d) опис истовјетан опису у пријави, ако је примјењиво,
e) доказ о уплати таксе и трошкова поступка за увјерење.
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Члан 16
(Увјерење о праву првенства)
Увјерење о праву првенства садржи:
a) име и презиме и адресу, односно назив и сједиште подносиоца пријаве,
b) име аутора дизајна ако је наведен у пријави,
c) број и датум уписивања пријаве у регистар пријава,
d) приказ истовјетан приказу у пријави,
e) опис истовјетан опису у пријави, ако је примјењиво,
f) назначење класе и поткласа Локарнске класификације у које се убраја
пријављени дизајн,
g) назначење да су подаци у увјерењу истовјетни са подацима у пријави.
Члан 17
(Испитивање уредности пријаве)
(1) Поступак испитивања уредности пријаве прописан је чланом 30 Закона.
(2) Пријава је уредна ако садржи битне дијелове из члана 17 Закона и прилоге који
испуњавају услове из чл. 7 до 13 овог правилника.
(3) Као доказ да је извршено испитивање уредности пријаве, Институт овјерава уредну
пријаву (образац Д01 и приказ).
Члан 18
(Захтјев за раздвајање вишеструке пријаве)
(1) Захтјев за раздвајање вишеструке пријаве подноси се у два примјерка на обрасцу
Д-03 који је саставни дио овог правилника и који садржи сљедеће податке:
a) број и датум подношења вишеструке пријаве чије се раздвајање тражи,
b) податке о подносиоцу вишеструке пријаве (име и презиме и адресу ако је
подносилац физичко лице, односно пословно име и сједиште ако је подносилац
правно лице),
c) пуномоћ и податке о представнику ако се раздвојена пријава подноси
посредством представника, односно податке о заједничком представнику ако
постоји више подносилаца пријаве,
d) број индустријских дизајна поднесених у првобитној вишеструкој пријави,
e) податак о редном броју, односно редним бројевима индустријских дизајна из
вишеструке пријаве за коју се тражи раздвајање на више појединачних или
вишеструких издвојених пријава,
f) податке о начину раздвајања првобитне вишеструке пријаве,
g) доказ о уплати таксе и трошкова поступка за захтјев за раздвајање пријаве,
h) доказ о уплати таксе и трошкова поступка за издвојену пријаву, односно пријаве
ако их има више,
i) потпис и/или печат подносиоца пријаве или његовог представника.
(2) Подносилац пријаве мора уз захтјев из става (1) овог члана да достави и приказ и,
ако је примјењиво, опис на обрасцу Д-02 за сваки дизајн на који се односи издвојена
пријава, као и приказ и опис за сваки дизајн који остаје у првобитној вишеструкој
пријави.
(3) Сваки приказ и опис из става (2) овог члана подносе се у два примјерка.
(4) Ако се захтјев за раздвајање пријаве подноси на основу генералне пуномоћи, било
да је раније достављена Институту или на дан подношења пријаве, уз сваку поднесену
раздвојену пријаву мора да се приложи копија такве генералне пуномоћи.
(5) Такса и трошкови поступка могу да се плате збирно за више пријава при чему
подносилац пријаве мора да достави Институту, у одговарајућем броју примјерака, за
сваку пријаву посебно, приложену спецификацију извршених уплата са јасно
назначеним подацима о пријавама и копију уплатнице уз сваки примјерак
спецификације.
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ДИО ТРЕЋИ – ОБЈАВЉИВАЊЕ И ПРИЗНАЊЕ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА
Члан 19
(Објављивање пријаве у „Службеном гласнику“ Института)
(1) Пријава која испуњава услове из члана 30 став (2) Закона и ако нема разлога за
одбијање пријаве из члана 34 Закона објављује се у „Службеном гласнику“ Института
(у даљњем тексту: Службено гласило).
(2) У Службеном гласилу се објављују сљедећи подаци о пријави:
a) број и датум подношења пријаве,
b) подаци о подносиоцу пријаве (име и презиме и адреса ако је подносилац
пријаве физичко лице, односно пословно име и сједиште ако је подносилац
пријаве правно лице),
c) подаци о признатом праву првенства,
d) приказ и, ако је примјењиво, опис који се односи на спољашњи дио дизајна
(предмета заштите),
e) назначење класе и поткласа према Локарнској класификацији,
f) назив дизајна (предмета заштите),
g) број пријављених дизајна (предмета заштите),
h) напомена о раздвајању пријаве,
i) подаци о представнику.
(3) Подаци из става (2) овог члана означавају се кодовима ИНИД за идентификацију
библиографских података о индустријском дизајну, које је установила Свјетска
организација за интелектуалну својину.
Члан 20
(Рјешење о признању индустријског дизајна)
(1) Рјешење о признању индустријског дизајна Институт доноси у складу са чланом 41
Закона, након достављених доказа о плаћеној такси и трошковима поступка.
(2) Рјешење о признању индустријског дизајна садржи све елементе које има сваки
управни акт, а посебно сљедеће библиографске податке:
a) регистарски број индустријског дизајна и датум рјешења о признању
индустријског дизајна, односно уписивања индустријског дизајна у регистар
индустријског дизајна,
b) датум подношења пријаве и број пријаве,
c) податак о носиоцу индустријског дизајна (име и презиме и адреса ако је носилац
индустријског дизајна физичко лице, односно пословно име и сједиште ако је
носилац индустријског дизајна правно лице),
d) име аутора дизајна ако је наведен у пријави,
e) податак о признатом праву првенства,
f) датум до ког индустријски дизајн важи,
g) податак о броју дизајна (предмета заштите) у регистрованом индустријском
дизајну,
h) назив дизајна (предмета заштите) у регистрованом индустријском дизајну,
i) назначење класе и поткласа Локарнске класификације којима припада дизајн
(предмет заштите),
j) податке о представнику.
Члан 21
(Садржина и изглед исправе о индустријском дизајну)
(1) Институт издаје исправу о индустријском дизајну заједно са рјешењем о признању
индустријског дизајна.
(2) Исправа о индустријском дизајну садржи:
a) регистарски број индустријског дизајна и датум уписивања у регистар
индустријског дизајна,
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b) датум подношења пријаве и број пријаве,
c) податке о носиоцу индустријског дизајна (име и презиме и адреса ако је носилац
физичко лице, односно пословно име и сједиште ако је носилац правно лице),
d) име аутора дизајна ако је наведен у пријави,
e) податке о признатом праву првенства:
- датум изложбеног (сајамског) права првенства,
- датум и број пријаве према којој је признато унијско право првенства и
назив државе у којој је пријава поднесена, односно податке о пријавама
уколико је признато вишеструко право првенства,
f) назив дизајна (предмета заштите) са податком о броју дизајна у регистрованом
индустријском дизајну,
g) назначење класе и поткласа Локарнске класификације за које је индустријски
дизајн регистрован,
h) приказ,
i) опис ако је примјенљиво,
j) датум до којег индустријски дизајн важи,
k) датум издавања исправе о индустријском дизајну.
(3) Подаци из става (2) овог члана означавају се кодовима ИНИД за идентификацију
библиографских података о индустријским дизајнима, које је установила Свјетска
организација за интелектуалну својину.
(4) Исправа о индустријском дизајну издаје се на посебном обрасцу чији изглед
одлуком утврђује директор Института.
Члан 22
(Објављивање података о регистрованом индустријском дизајну у Службеном гласилу)
(1) Регистровани индустријски дизајн објављује се у Службеном гласилу.
(2) У Службеном гласилу објављују се сљедећи подаци о регистрованом
индустријском дизајну:
a) регистарски број индустријског дизајна и датум рјешења о признању
индустријског дизајна, односно уписивања индустријског дизајна у регистар
индустријског дизајна,
b) датум подношења пријаве и број пријаве,
c) подаци о носиоцу индустријског дизајна (име и презиме и адреса ако је носилац
физичко лице, односно пословно име и сједиште ако је носилац правно лице),
d) име аутора дизајна ако је наведен,
e) подаци о признатом праву првенства,
f) датум до којег индустријски дизајн важи,
g) назив дизајна (предмета заштите),
h) приказ,
i) опис ако је примјенљиво,
j) назначење класе и поткласа Локарнске класификације за које је индустријски
дизајн регистрован,
k) број пријављених дизајна,
l) подаци о представнику.
(3) У Службеном гласилу објављују се и сљедећи подаци о регистрованом
индустријском дизајну:
a) продужење важења индустријског дизајна (у случају смањења броја дизајна из
вишеструке пријаве, објављују се дизајни чије важење се продужава),
b) напомена о раздвајању индустријског дизајна,
c) уписивање промјене имена и адресе подносиоца пријаве и носиоца
индустријског дизајна ако је примјенљиво,
d) уписивање преноса дизајна, лиценце, залоге, франшизе или других права на
индустријском дизајну,
e) престанак важења индустријског дизајна,
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број и датум рјешења о проглашавању ништавим рјешења о признању
индустријског дизајна које је коначно у управном поступку, регистарски број
индустријског дизајна и подаци о носиоцу индустријског дизајна, као и податак о
томе да ли је рјешење проглашено ништавим у цјелини или дјелимично,
(4) Подаци из ст. (2) и (3) овог члана означавају се кодовима ИНИД за идентификацију
библиографских података о индустријском дизајну, које је установила Свјетска
организација за интелектуалну својину.
f)

ДИО ЧЕТВРТИ – ПОСТУПАК МЕЂУНАРОДНОГ РЕГИСТРОВАЊА ИНДУСТРИЈСКОГ
ДИЗАЈНА
Члан 23
(Опште правило)
(1) На међународно регистровани индустријски дизајн, осим ако нешто није изричито
другачије уређено Законом и овим правилником, примјењују се одредбе Хашког
споразума, Заједничког правилника Хашког споразума и Административних упутстава
Хашког споразума.
(2) У случају сукоба између одредаба међународних прописа из става (1) овог члана и
одредаба Закона и овог правилника, примјењују се одредбе међународног прописа.
Члан 24
(Захтјев за међународно регистровање индустријског дизајна поднесен Институту)
(1) Захтјев за међународно регистровање индустријског дизајна путем Института може
да се поднесе само ако је претходно Институту поднесена домаћа пријава
индустријског дизајна, или ако је на основу такве пријаве Институт регистровао
индустријски дизајн.
(2) Захтјев за међународно регистровање индустријског дизајна подноси се у два
примјерка на обрасцу Д-09, који је саставни дио овог правилника и који садржи:
a) име и презиме и адресу ако је подносилац пријаве физичко лице, односно
пословно име и сједиште ако је подносилац пријаве правно лице,
b) адресу за кореспонденцију ако је има,
c) податке о представнику ако се пријава подноси посредством представника,
d) број и датум пријаве и регистарски број индустријског дизајна и датум
уписивања у регистар индустријског дизајна који служи као основ за
међународно регистровање,
e) податке о захтијеваном праву првенства (држава, датум и број прве пријаве
према члану 4 Париске конвенције о заштити индустријске својине),
f) назив, мјесто одржавања и датум првог излагања на изложби или сајму
међународног карактера,
g) број дизајна (предмета заштите) ако је поднесена пријава за више дизајна (до
100),
h) стваран назив дизајна (предмета заштите) на енглеском језику,
i) приказ истовјетан приказу поднесеном у домаћој пријави која служи као основ за
међународно регистровање,
j) кратак опис (до 100 ријечи) на енглеском језику ако то захтијева подносилац
пријаве,
k) назначење држава у којима се тражи заштита,
l) податак да се тражи одлагање објављивања и период за који се тражи
одлагање објављивања,
m) податке о плаћеној такси и трошковима поступка за захтјев и за међународно
регистровање индустријског дизајна,
n) попис свих прилога који се подносе уз захтјев,
o) потпис и/или печат подносиоца пријаве, односно представника.
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(3) Сви подаци из захтјева из става (2) овог члана морају да буду истовјетни
одговарајућим подацима из пријаве и регистра пријава, односно, ако је примјенљиво,
подацима из рјешења о признању индустријског дизајна и регистра индустријског
дизајна, осим података о представнику.
Члан 25
(Прилози уз захтјев за међународно регистровање индустријског дизајна)
Уз захтјев из члана 24 став 2 прилажу се и:
a) приказ, у два примјерка,
b) потврда Свјетске организације за интелектуалну својину о уплати таксе за
међународно регистровање (quittance),
c) уредна пуномоћ ако се захтјев за међународно регистровање подноси
посредством представника (на енглеском језику),
d) доказ о уплати таксе и трошкова поступка за захтјев за међународно
регистровање,
e) факултативно, опис на енглеском језику који може да има максимално 100
ријечи.
Члан 26
(Поступак по захтјеву за међународно регистровање индустријског дизајна)
(1) Поступак Института по захтјеву за међународно регистровање индустријског
дизајна прописан је чланом 47 Закона.
(2) Захтјев за међународно регистровање дизајна је уредан ако испуњава услове
прописане чланом 47 став (2) Закона и чл. 24 и 25 овог правилника.
ДИО ПЕТИ – ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА И РАЗДВАЈАЊЕ РЕГИСТРОВАНОГ
ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА
Члан 27
(Захтјев за продужење важења индустријског дизајна)
(1) Захтјев за продужење важења индустријског дизајна подноси се у два примјерка на
обрасцу Д-06 који је саставни дио овог правилника и који садржи:
a) регистарски број индустријског дизајна и датум до којег индустријски дизајн
важи,
b) име и презиме и адресу носиоца индустријског дизајна ако је у питању физичко
лице, односно пословно име и сједиште носиоца индустријског дизајна ако је у
питању правно лице,
c) име аутора дизајна ако је аутор наведен,
d) податак о представнику ако се захтјев подноси посредством представника,
e) назначење да се продужење важења индустријског дизајна захтијева за све
регистроване дизајне у случају вишеструке пријаве, или само за неке од њих,
када се на обрасцу Д-02 прилажу и два приказа и, ако је примјенљиво, описа за
сваки дизајн (предмет заштите) за које се продужава важење индустријског
дизајна,
f) податке о плаћеној такси и трошковима поступка,
g) потпис и/или печат подносиоца захтјева, односно представника.
(2) Уз захтјев се прилаже и доказ о уплати таксе и трошкова поступка за продужење и
објављивање података у Службеном гласилу.
(3) 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.
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(4) Такса и трошкови поступка могу да се плате збирно за више захтјева при чему
подносилац захтјева мора да достави Институту, у одговарајућем броју примјерака, за
сваки захтјев посебно, приложену спецификацију извршених уплата са јасно
назначеним подацима о захтјевима и копију уплатнице уз сваки примјерак
спецификације.
Члан 28
(Захтјев за раздвајање регистрованог индустријског дизајна)
(1) Захтјев за раздвајање вишеструког регистрованог индустријског дизајна подноси се
у два примјерка на обрасцу Д-03А који је саставни дио овог правилника и који садржи
сљедеће податке:
a) регистарски број и датум регистровања вишеструког регистрованог дизајна чије
се раздвајање тражи,
b) податке о носиоцу регистрованог индустријског дизајна (име и презиме и адресу
ако је носилац физичко лице, односно пословно име и сједиште ако је носилац
правно лице),
c) пуномоћ и податке о представнику ако се захтјев за раздвајање подноси
посредством представника,
d) број дизајна регистрованих у првобитно регистрованом вишеструком
индустријском дизајну,
e) податак о редном броју, односно редним бројевима индустријских дизајна из
вишеструке првобитне регистрације за које се тражи раздвајање на више
појединачних или вишеструких издвојених регистрација индустријског дизајна,
f) податке о начину раздвајања првобитне вишеструке регистрације,
g) доказ о уплати таксе и трошкова поступка за захтјев за раздвајање регистрације
индустријског дизајна,
h) доказ о уплати таксе и трошкова поступка за издвојену регистрацију, односно
регистрације ако их има више,
i) потпис и/или печат подносиоца пријаве или његовог представника.
(2) Подносилац захтјева мора да уз захтјев из става (1) овог члана достави и приказ и,
ако је примјењиво, опис на обрасцу Д-02 за сваки дизајн на који се односи издвојена
регистрација, као и приказ и опис за сваки дизајн који остаје у првобитној вишеструкој
регистрацији.
(3) Сваки приказ и опис из става (2) овог члана подносе се у два примјерка.
(4) Ако се захтјев за раздвајање регистрације подноси на основу генералне пуномоћи,
било да је раније достављена Институту или на дан подношења пријаве, уз сваку
поднесену раздвојену регистрацију мора да се приложи копија такве генералне
пуномоћи.
(5) Такса и трошкови поступка могу да се плате збирно за више захтјева при чему
подносилац пријаве мора Институту да достави, у одговарајућем броју примјерака, за
сваки захтјев посебно, приложену спецификацију извршених уплата са јасно
назначеним подацима о захтјевима и регистрацијама и копију уплатнице уз сваки
примјерак спецификације.
ДИО ШЕСТИ – ПРОМЈЕНЕ У ПРИЈАВИ ИЛИ РЕГИСТРАЦИЈИ ИНДУСТРИЈСКОГ
ДИЗАЈНА
Члан 29
(Захтјев за уписивање промјена имена и/или адресе носиоца, односно подносиоца
пријаве индустријског дизајна)
(1) Захтјев за уписивање промјене имена, односно адресе подносиоца пријаве,
односно носиоца индустријског дизајна подноси се у два примјерка на обрасцу Д-04А
који је саставни дио овог правилника и који садржи:
a) број пријаве, односно регистарски број индустријског дизајна,
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b) датум уписивања пријаве, односно индустријског дизајна 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 промјене
имена и адресе који се односи на више пријава, односно индустријских дизајна, под
условом да су бројеви пријава, односно регистарски бројеви индустријских дизајна
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) Такса и трошкови поступка могу да се плате збирно за више захтјева при чему
подносилац захтјева мора да достави Институту, у одговарајућем броју примјерака, за
сваки захтјев посебно, приложену спецификацију извршених уплата са јасно
назначеним подацима о захтјевима и копију уплатнице уз сваки примјерак
спецификације.
(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 30
(Захтјев за уписивање преноса индустријског дизајна, односно права из пријаве)
(1) Захтјев за уписивање преноса индустријског дизајна, односно права из пријаве,
подноси се у два примјерка на обрасцу Д-04Б који је саставни дио овог правилника и
који садржи:
a) регистарски број индустријског дизајна, односно број пријаве,
b) податке о носиоцу индустријског дизајна, 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 индустријског дизајна, односно
права из пријаве,
e) податке о лицу на које се преноси индустријски дизајн или право из пријаве,
f) податке о представнику ако се захтјев за уписивање преноса индустријског
дизајна, односно права из пријаве, подноси посредством представника,
g) податке о плаћеној такси и трошковима поступка за уписивање преноса
индустријског дизајна, 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 индустријског дизајна, односно права из
пријаве,
b) уредна пуномоћ ако се захтјев за уписивање преноса индустријског дизајна,
односно права из пријаве, подноси посредством представника,
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c) доказ о уплати таксе и трошкова поступка за уписивање преноса индустријског
дизајна, односно права из пријаве.
(3) Ако је правни основ преноса индустријског дизајна, односно права из пријаве,
уговор о преносу, као доказ из става (2) тачка а) овог члана достављају се:
a) оригинал уговора о преносу индустријског дизајна, односно права из пријаве,
потписан од уговорних страна или овјерена фотокопија тих докумената, или
b) оригинал извода из уговора о преносу, потписан од уговорних страна, или
овјерена фотокопија тог документа, или
c) оригинал изјаве о преносу потписане од уговорних страна, или овјерена
фотокопија тог документа.
(4) Ако је правни основ преноса индустријског дизајна, односно права из пријаве,
статусна промјена носиоца индустријског дизајна, односно подносиоца пријаве, као
доказ из става (2) тачка а) овог члана доставља се оригинал или овјерена фотокопија
документа који је издао надлежни орган који потврђује статусну промјену.
(5) Ако је правни основ преноса индустријског дизајна, 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
који се односи на више индустријских дизајна, односно више пријава, ако су ранији
носилац права и нови носилац права исти у сваком индустријском дизајну, односно
пријави, и ако су сви регистарски бројеви индустријских дизајна, 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) Такса 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 и копију уплатнице уз сваки примјерак
спецификације.
Члан 31
(Захтјев за уписивање лиценце и франшизе индустријског дизајна, односно права из
пријаве у регистар)
(1) Захтјев за уписивање лиценце или франшизе индустријског дизајна, односно права
из пријаве у одговарајући регистар подноси се у два примјерка на обрасцу Д-05 који је
саставни дио овог правилника и који садржи:
a) регистарски број индустријског дизајна, односно број пријаве,
b) пословно име и сједиште, односно име и адресу носиоца индустријског дизајна
или подносиоца пријаве,
c) податке о представнику носиоца индустријског дизајна, односно подносиоца
пријаве,
d) пословно име и сједиште, односно име и адресу стицаоца лиценце или
франшизе,
e) податке о представнику стицаоца лиценце или франшизе,
f) податак о врсти лиценце или франшизе,
g) вријеме трајања лиценце или франшизе,
h) пословно име и сједиште, односно име и адресу подносиоца захтјева за
уписивање лиценце или франшизе индустријског дизајна, односно права из
пријаве,
i) потпис и/или печат подносиоца захтјева за уписивање лиценце или франшизе
индустријског дизајна, односно права из пријаве или његовог представника.
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(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 или франшизе.
(3) Као доказ из става (2) тачка а) овог члана достављају се:
a) оригинал уговора о лиценци или франшизи, потписан од уговорних страна, или
овјерена фотокопија тих докумената, или
b) оригинал извода из уговора о лиценци или франшизи, потписан од уговорних
страна, 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
или франшизе који се односе на више индустријских дизајна, односно више пријава,
ако су носилац права и стицалац лиценце или франшизе исти у сваком индустријском
дизајну, односно пријави, и ако су сви регистарски бројеви индустријских дизајна,
односно бројеви пријава, назначени у захтјеву под условом да се достави онолико
примјерака захтјева из става (1) овог члана колико уписивања лиценце или франшизе
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) Такса 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 и копију уплатнице уз сваки примјерак
спецификације.
Члан 32
(Захтјев за уписивање залоге индустријског дизајна, односно права из пријаве у
регистар)
(1) Захтјев за уписивање залоге индустријског дизајна, односно права из пријаве у
одговарајући регистар подноси се у два примјерка на обрасцу Д-05А који је саставни
дио овог правилника и који садржи:
a) регистарски број индустријског дизајна, односно број пријаве,
b) пословно име и сједиште, односно име и адресу носиоца индустријског дизајна
или подносиоца пријаве,
c) податке о представнику носиоца индустријског дизајна, 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 индустријског дизајна, односно права из пријаве,
f) податке о представнику ако се захтјев за уписивање залоге индустријског
дизајна, односно права из пријаве подноси посредством представника,
g) потпис и/или печат подносиоца захтјева за уписивање залоге индустријског
дизајна, 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 индустријског дизајна, односно права из пријаве.
(3) Као доказ из става (2) тачка а) овог члана достављају се:
a) оригинал уговора о залози, потписан од уговорних страна, или овјерена
фотокопија тих докумената, или
b) оригинал извода из уговора о залози, потписан од уговорних страна, или
овјерена фотокопија тих докумената.
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(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 индустријских дизајна, односно више пријава, ако су носилац
права и заложни повјерилац исти у сваком индустријском дизајну, односно пријави, и
ако су сви регистарски бројеви индустријских дизајна, односно 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) Такса 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 и копију уплатнице уз сваки примјерак
спецификације.
(8) У одговарајући регистар Института уписују се сљедећи подаци о залози
индустријског дизајна, 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.
Члан 33
(Захтјев за уписивање промјене представника)
(1) Захтјев за уписивање промјене представника подноси се у два примјерка на
обрасцу ПЗ-01 који је саставни дио овог правилника и који садржи:
a) број пријаве, односно регистарски број индустријског дизајна,
b) датум уписивања пријаве, односно индустријског дизајна 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 (генерално, појединачно за одређену или више
радњи у поступку),
f) податке о плаћеној такси и трошковима поступка за уписивање промјене
представника,
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 која је недвосмислено и јасно потписана од
даваоца, 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 донијети рјешење о уписивању промјене
представника у одговарајући регистар.
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(6) Ако захтјев за уписивање промјене представника не испуњава услове прописане
овим чланом, Институт ће позвати подносиоца захтјева да захтјев уреди, а ако овај то
не учини у року од највише 15 дана од дана пријема позива, Институт ће сматрати да
захтјев није ни поднесен и неће поступати по њему.
(7) Ако у остављеном року из става (7) 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 не објављују се у Службеном гласилу.
ДИО СЕДМИ - ПРОГЛАШАВАЊЕ НИШТАВИМ РЈЕШЕЊА О ПРИЗНАЊУ
ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА
Члан 34
(Предлог за проглашавање ништавим рјешења о признању дизајна)
(1) Предлог за проглашавање ништавим рјешења о признању индустријског дизајна,
односно међународно регистрованог индустријског дизајна који важи у Босни и
Херцеговини, подноси се у три примјерка на обрасцу Д-07 који је саставни дио овог
правилника и који садржи:
a) регистарски број индустријског дизајна и датум уписивања у регистар
индустријског дизајна, односно број ДМ међународно регистрованог
индустријског дизајна и датум уписивања у међународни регистар,
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 индустријског дизајна чије се проглашавање
ништавим захтијева,
d) назначење да ли се тражи проглашавање ништавим рјешења о признању
индустријског дизајна у цјелини или само за неке признате дизајне (предмете
заштите) у случају вишеструке пријаве,
e) податке о представнику ако се предлог подноси посредством представника,
f) разлоге због којих се тражи проглашавање ништавим рјешења о признању
индустријског дизајна, односно међународно регистрованог индустријског
дизајна,
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 којим се поткрепљују разлози за проглашавање ништавим рјешења о
признању индустријског дизајна, односно међународно регистрованог
индустријског дизајна, назначени у предлогу, у два примјерка,
c) приказ изгледа дизајна чије се проглашавање ништавим захтијева, у два
примјерка,
d) доказ о плаћеној такси и трошковима поступка за предлог.
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ДИО ОСМИ - ПРЕТВАРАЊЕ ПРИЈАВЕ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА У ПРИЈАВУ
ПАТЕНТА И ПРЕТРАЖИВАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ И РЕГИСТРОВАНИХ
ИНДУСТРИЈСКИХ ДИЗАЈНА
Члан 35
(Претварање пријаве индустријског дизајна у пријаву патента, односно консензуалног
патента)
(1) Све док пријава за признање индустријског дизајна не буде објављена у складу са
чланом 35 Закона (ако је пријава уредна у смислу члана 30 став (2) Закона) и ако нема
разлога за одбијање пријаве из члана 34 Закона, пријава за признање индустријског
дизајна може да се претвори у пријаву за признање патента, односно консензуалног
патента.
(2) Поступак претварања пријаве покреће се подношењем писаног захтјева за
претварање пријаве за признање индустријског дизајна у пријаву патента или
консензуалног патента на обрасцу Д-04 који је саставни дио овог правилника и који
садржи:
a) назначење о врсти претварања,
b) регистарски број и датум подношења пријаве,
c) податке о подносиоцу пријаве чије претварање се захтијева,
d) податке о представнику ако се захтјев подноси посредством представника,
e) податак о плаћеној такси и трошковима поступка,
f) податке о прилозима.
(3) Захтјев из става (2) овог члана сматра се уредним ако садржи све наведене
податке.
(4) Ако захтјев из става (2) овог члана није уредан, Институт ће подносиоца захтјева
писмено позвати да захтјев уреди у року који не може да буде краћи од 15 дана, нити
дужи од 30 дана од дана пријема позива за уређење.
(5) Ако подносилац захтјева у остављеном року не поступи по позиву Института,
Институт ће закључком да одбаци захтјев и да настави поступак по пријави за
признање индустријског дизајна.
(6) Ако је захтјев из става (2) овог члана уредан или ако је подносилац захтјева уредио
захтјев у складу са позивом Института из става (4) овог члана, Институт ће да донесе
закључак о претварању пријаве за признање индустријског дизајна у пријаву патента
или консензуалног патента и да донесе закључак о обустављању поступка по пријави
за признање индустријског дизајна.
(7) Претворена пријава индустријског дизајна добија нови број, уписује се у регистар
пријава патената и задржава датум подношења пријаве за признање индустријског
дизајна.
(8) Од доношења закључка о претварању Институт ће да настави поступак по пријави
патента, односно консензуалног патента, у складу са Законом о патентима.
Члан 36
(Садржина и начин претраживања пријављених и регистрованих индустријских дизајна
у Босни и Херцеговини)
(1) На писмени захтјев, за који су плаћени такса и трошкови поступка, Институт ће
сваком подносиоцу захтјева за претраживање пријављених и регистрованих
индустријских дизајна да достави писмени извјештај о томе да ли је конкретан
индустријски дизајн пријављен или регистрован у Босни и Херцеговини.
(2) На писмени захтјев заинтересованог лица и уз плаћање таксе и трошкова поступка
Институт ће да достави податке о међународно регистрованим индустријским
дизајнима са дејством на Босну и Херцеговину.
(3) Захтјев за претраживање пријављених и регистрованих индустријских дизајна
подноси се на обрасцу Д-08 који је саставни дио овог правилника и који садржи:
a) податке о подносиоцу захтјева (име и презиме и адресу, односно пословно име
и сједиште),
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b) назначење да ли се тражи претраживање само домаћих индустријских дизајна
и/или индустријских дизајна међународно регистрованих за Босну и
Херцеговину,
c) назначење врсте и броја критеријума на основу којих се захтијева
претраживање,
d) доказ о плаћеним посебним трошковима поступка.
(4) Институт претраживање обавља према сљедећим критеријумима:
a) назив предмета заштите (дизајна),
b) изглед индустријског дизајна,
c) библиографски подаци о носиоцу права и/или аутору.
(5) У случају да се претраживање захтијева према изгледу индустријског дизајна,
подносилац захтјева је дужан да уз захтјев Институту достави два истовјетна приказа
дизајна чије претраживање се захтијева.
(6) Институт ће подносиоцу захтјева, ако је индустријски дизајн регистрован или
пријава индустријског дизајна објављена, да достави копију приказа регистрованог
индустријског дизајна или објављене пријаве индустријског дизајна уз сљедеће
библиографске податке:
- име подносиоца пријаве, односно носиоца индустријског дизајна,
- име аутора дизајна ако је наведено,
- име представника ако постоји,
- број и датум пријаве индустријског дизајна, односно регистарски број и датум
регистровања индустријског дизајна,
- податке о датуму првенства и класи Локарнске класификације за коју је
индустријски дизајн пријављен, односно регистрован.
(7) Ако пријава индустријског дизајна још није објављена, Институт ће подносиоцу
захтјева за претраживање да достави само библиографске податке из става (6) овог
члана.
(8) Ако подносилац захтјева тражи да му се доставе и библиографски подаци који нису
наведени у ставу (6) овог члана, дужан је да у свом захтјеву изричито наведе које све
библиографске податке тражи.
(9) Писмени извјештај из става (1) овог члана који Институт доставља односи се само
на пријављени или регистровани индустријски дизајн у Босни и Херцеговини који је
идентичан дизајну у смислу члана 4 став (3) Закона, чији приказ је Институту
достављен уз захтјев за претраживање.
(10) Институт у оквиру поднесеног захтјева не даје извјештај о евентуалној сличности
раније регистрованог индустријског дизајна или пријаве индустријског дизајна са
дизајном чији приказ је Институту достављен уз захтјев за претраживање.
ДИО ДЕВЕТИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37
(Ступање на снагу и примјена Правилника)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику БиХ", а примјењује се од 1. јануара 2011. године.
Број ИП-13675/10-01ВЛ
21. децембра 2010. гoдине
Сарајево

Директорица
Института за интелектуалну својину
Босне и Херцеговине
Лидија Вигњевић, с.р.
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