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МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ И ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА БиХ
На основу члана 15 став (1) Закона о патенту ("Службени гласник БиХ", број 53/10), члана
14 став (1) Закона о жигу ("Службени гласник БиХ", број 53/10), члана 16 Закона о
индустријском дизајну ("Службени гласник БиХ", број 53/10), члана 16 став (1) Закона о
заштити ознака географског поријекла ("Службени гласник БиХ", број 53/10) и члана 9
став (4) Закона о заштити топографије интегрисаног кола ("Службени гласник БиХ", број
53/10), Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, на
приједлог директорице Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине, доноси
ОДЛУКУ
О ПОСЕБНИМ ТРОШКОВИМА ПОСТУПКА ЗА СТИЦАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПРАВА
ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ
Члан 1
(Подручје и обим примјене Одлуке)
(1) Одлуком о посебним трошковима поступка за стицање и одржавање права
индустријске својине (у даљњем тексту: Одлука) уређује се накнада посебних трошкова
поступка (у даљњем тексту: трошкови поступка) која се плаћа за радње у поступцима
стицања, одржавања, промета и престанка права на патент и консензуални патент, робни
и услужни жиг и жиг гаранције, индустријски дизајн, ознаку географског поријекла, име
поријекла и географску ознаку и топографију интегрисаног кола (у даљњем тексту: права
индустријске својине) пред Институтом за интелектуалну својину Босне и Херцеговине (у
даљњем тексту: Институт).
(2) Трошковима поступка у смислу става (1) ове одлуке сматрају се и трошкови за
остале услуге које пружа Институт у вези са заштитом права индустријске својине.
(3)

Трошкови поступка плаћају се на приход буџета Босне и Херцеговине.

Члан 2
(Тарифа трошкова поступка)
Списи и радње за које се плаћају трошкови поступка, као и износ трошкова поступка
утврђују се Тарифом трошкова поступка (у даљњем тексту: Тарифа) која је саставни дио
ове одлуке.
Члан 3
(Обвезник плаћања трошкова поступка)
(1) Обвезник плаћања трошкова поступка је лице према чијем је захтјеву покренут
поступак, или се врши радња предвиђена Тарифом.
(2) Лице које се бави представљањем у поступку заштите индустријске својине дужно је
да плати трошкове поступка за радње утврђене Тарифом, и то за полагање посебног
стручног испита, за уписивање у регистар представника и обнављање уписивања у
регистар код Института, на начин и у складу са прописима којима је уређена ова материја.
Члан 4
(Остале услуге)
(1) Лице које захтијева пружање осталих услуга Института дужно је да плати трошкове
тих услуга.
(2) Осталим услугама, у смислу ове одлуке, сматрају се нарочито: оглашавање у
"Службеном гласнику Института", издавање стручних публикација, издавање исправе о
признатом праву, издавање патентног списа, услуге претраживања база података,
специјалистичко образовање (организовање стручних курсева, семинара, савјетовања,
предавања и сл.), фотокопирање докумената који су везани за пријављена и призната
права индустријске својине.
Члан 5
(Настанак обавезе)
(1)

Ако Тарифом није другачије прописано, обавеза плаћања трошкова поступка настаје:
a) а) за поднесак - у тренутку када се предаје, или у року одређеном у позиву Ин
ститута,
b) за рјешење и други акт - у тренутку подношења захтјева за њихово издавање,
c) за правну радњу - у тренутку подношења захтјева за извршење те радње.

(2) Трошкови поступка плаћају се у тренутку настанка обавезе ако овом одлуком није
другачије одређено.

Члан 6
(Накнада стварних трошкова)
Ако је Тарифом одређено да се трошкови плаћају према стварним трошковима, као
основица за обрачун узима се вриједност услуге исказане у исправи или фактури увећане
за 30% на име стварних трошкова Института.
Члан 7
(Обавјештење о плаћању посебних трошкова поступка)
У рјешењу или другој исправи за коју су плаћени трошкови поступка мора да се означи да
су трошкови поступка плаћени, у којем износу и по којем тарифном броју.
Члан 8
(Лица ослобођена плаћања трошкова поступка)
Од плаћања трошкова поступка ослобођене су:
a) а)

институције Босне и Херцеговине,

b) хуманитарне и добротворне организације регистроване у Босни и Херцеговини.
Члан 9
(Ослобађање плаћања за списе и радње)
Од плаћања трошкова поступка ослобођени су сљедећи списи и радње:
a) а)

у поступку за повраћај неправилно наплаћених трошкова поступка,

b) у поступку за исправку грешке у рјешењу, другим исправама и службеним
евиденцијама (регистри, "Службени гласник Института").
Члан 10
(Валута за плаћање трошкова поступка)
(1)

Трошкови поступка плаћају се у конвертибилним маркама.

(2) Страно правно и физичко лице плаћа трошкове поступка посредством регистрованих
представника за заштиту индустријске својине у складу са одредбама ове одлуке.
(3) Изузетно од одредбе става (2) ове одлуке, страно правно и физичко лице које, у
смислу одредбе члана 5 Закона о патенту ("Службени гласник БиХ" број 53/10), има
овлашћење за предузимање одређених радњи у поступку може да плати трошкове
поступка самостално, без представника.
(4) Домаће правно и физичко лице које је покренуло поступак пред Институтом
посредством представника може да плаћа трошкове поступка само посредством
представника.

Члан 11
(Право на повраћај уплаћених трошкова поступка)
(1) Лице које је платило трошкове поступка које није било дужно да плати има право на
повраћај новца у висини наплаћених трошкова поступка.
(2) Поступак за повраћај трошкова поступка покреће се на захтјев лица из става (1) овог
члана.
(3) Повраћај трошкова поступка вршиће се за уплате из става (1) овог члана које су
учињене након ступања на снагу ове одлуке.
(4)

Рјешење о повраћају трошкова поступка доноси Институт.

(5)

Повраћај трошкова поступка врши се на терет прихода буџета Босне и Херцеговине.
Члан 12
(Застаријевање)

Право на наплату трошкова поступка застаријева у року од двије године, рачунајући од
дана када је требало платити трошкове поступка, а право на повраћај трошкова поступка
застаријева у року од двије године од дана плаћања трошкова поступка.
Члан 13
(Контрола примјене Одлуке)
(1) Контролу примјене ове одлуке врши Министарство финансија и трезора Босне и
Херцеговине.
(2) Унутрашњу контролу примјене ове одлуке врши Институт у оквиру обављања своје
дјелатности.
Члан 14
(Престанак важења прописа о плаћању трошкова поступка)
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о посебним трошковима поступка
за стицање и одржавање права индустријске својине ("Службени гласник БиХ", број
29/02).
Члан 15
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ",
а примјењиваће се од 1. јануара 2011. године.
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