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САВЈЕТ МИНИСТАРА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), члана 7. Закона о
оснивању Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ", број 43/04) и тачке 8.2.4 Стратегије развоја Института за
интелектуалну својину Босне и Херцеговине (2008. - 2015.), ("Службени гласник
БиХ", број 69/09), Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог Института
за интелектуалну својину Босне и Херцеговине, на 124. сједници одржаној 10. јуна
2010. године, донио је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ САВЈЕТА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВОЈИНЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Овом Одлуком оснива се Савјет за заштиту права интелектуалне својине (у
даљњем тексту: Савјет) као савјетодавно-координациони орган Института за
интелектуалну својину Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Институт).

Члан 2.
(Надлежност)
(1)

Савјет је надлежан за:
а) Израду методологије за прикупљање информација о санкционисању
повреда права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини од судова,
инспектората и царине;
б) Увођење система за прикупљање информација о санкционисању
повреда права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини од судова,
инспектората и царине;
ц) Концентрисање и анализу информација о управном и судском
санкционисању повреда права интелектуалне својине у Босни и
Херцеговини ради њиховог објављивања у виду годишњег извјештаја;
д) Анализу искустава судова, инспектората и царине у санкционисању
повреда права интелектуалне својине;
е) Контактирање са субјектима који трпе највећу штету од пиратства и
промета кривотвореном робом у Босни и Херцеговини ради прикупљања
сугестија за ефикасније санкционисање повреда права интелектуалне
својине;
ф) Праћење релевантних годишњих прегледа процјене раширености
пиратства и промета кривотвореном робом у Босни и Херцеговини, које
израђују међународне владине и невладине агенције;
г) Праћење иницијатива и процеса у свијету, а посебно у Европској унији,
који су усмјерени на борбу против пиратства и промета кривотвореном
робом;
х) Бригу око усаглашавања праксе сузбијања пиратства и промета
кривотвореном робом у Босни и Херцеговини с праксом у Европској унији;
и) Иницирање пропагандних акција усмјерених на сузбијање пиратства и
промета кривотвореном робом.

(2)

Савјет доноси периодични план и програм рада.
Члан 3.
(Састав)

(1)

Савјет се састоји од 15 чланова.

(2)

У састав Савјета улазе представници сљедећих институција, и то:
а) Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине - 2
представника;
б) Министарства спољне трговине и економских односа Босне и
Херцеговине - 1 представник;
ц)

Министарства правде Босне и Херцеговине - 1 представник;

д) Министарства безбједности Босне и Херцеговине - Државне агенције за
истраге и заштиту (СИПА) - 1 представник;
е) Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине -1
представник;
ф) Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине - 1
представник;
г) Федералне управе за инспекцијске послове - инспекторат тржишнотуристичке инспекције - 1 представник;
х) Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске - 1
представник;
и)

Инспектората Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине - 1 представник;

ј)

Федералног министарства правде - 1 представник;

к)

Министарства правде Републике Српске - 1 представник;

л)

Министарства унутрашњих послова Републике Српске - 1 представник;

м)

Федералног министарства унутрашњих послова - 1 представник;

н)

Полиције Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине - 1 представник.

(3) Стручне и административно-техничке послове за потребе Савјета обавља
секретар Савјета који је запослен у Институту.
Члан 4.
(Мандат)
(1)

Мандат чланова Савјета траје пет година.

(2) Чланови Савјета могу да буду поново именовани у састав Савјета највише
два пута.
Члан 5.
(Конституирајућа сједница и пословник)
(1)

Конституирајућу сједницу Савјета сазива директор Института.

(2) Конституирајућа сједница се одржава најкасније 60 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
(3) Савјет на конституирајућој сједници доноси пословник о раду и бира
предсједавајућег и замјеника предсједавајућег.
(4) Пословником о раду уређују се организација, начин одлучивања и друга
питања значајна за рад Савјета.
Члан 6.
(Трошкови)
Трошкови рада чланова Савјета иду на терет институције коју представљају.
Члан 7.
(Стручна и административна подршка)
Стручну и административну подршку Савјету пружа Институт.
Члан 8.
(Ступање на снагу)
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику БиХ".
СМ број 175/10
10. јуна 2010. године
Сарајево

Предсједавајући
Савјета министара БиХ
Др Никола Шпирић, с. р.

