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Na temelju naprijed navedenog, a sukladno članku 14. 
stavak (1) i stavak (2) točka a) Pravilnika i članka 193. Zakona o 
upravnom postupku odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. 

Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno i protiv 
istog nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor 
tužbom kod suda Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana 
prijama rješenja. 

Broj 01-03-2-29-1-UP-10-3/17 
27. rujna 2017. godine 

Sarajevo 

Predsjedatelj 
Vijeća Agencije 

Dr. sci. Nino Ćorić, v. r.
 

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine 
je dana 17.10.2017. dalo suglasnost broj 01-04-29-12-2912-
2/2017 na rješenje o izmjeni rješenja društvu "Express One" 
d.o.o. Sarajevo, za obavljanje kurirskih usluga broj 01-03-2-29-1-
UP-10-3/17 od 27.9.2017. 

 
 

На основу члана 61. Закона о управи ("Службени 
гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09), члана 193. Закона о 
управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/02, 
12/04, 88/07, 93/09 и 41/13 и 53/16), члана 14. и 20. 
Правилника о издавању лиценци за обављање поштанских 
услуга ("Службени гласник БиХ", бр. 43/09, 57/14 и 15/17), а 
рјешавајући по захтјеву за измјену података у лиценци 
подносиоца захтјева "Express One" д.о.о. Сарајево, Савјет 
Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине, уз 
сагласност Министарства комуникација и транспорта Босне 
и Херцеговине, је на 46. сједници одржаној дана 27.09.2017. 
године донио сљедеће 

РЈЕШЕЊЕ 
1. Мијења се рјешење овог органа број 01-03-2-29-1-УП-

4-8/14 од 08.10.2014. године на начин да у диспозитиву 
и осталим дијеловима рјешења умјесто ријечи "24 VIP 
LS д.о.о. Сарајево" треба да стоји "Express One д.о.о. 
Сарајево". 

2. Остали дијелови рјешења број 01-03-2-29-1-УП-4-8/14 
од 08.10.2014. године, као и период важења лиценце 
остају непромијењени. 

3. Ово рјешење ступа на снагу од дана давања 
сагласности Министарства комуникација и транспорта 
Босне и Херцеговине и биће објављено у "Службеном 
гласнику БиХ". 

Образложење 

Агенцији за поштански саобраћај Босне и Херцеговине, 
дана 26.09.2017. године обратило се друштво "24 VIP" LS 
д.о.о. Сарајево захтјевом за промјену података у лиценци за 
обављање курирских услуга јер је извршило промјену назива 
друштва из "24 VIP" LS д.о.о. Сарајево у "Express One" д.о.о. 
Сарајево и уз захтјев приложило актуелни извод из судског 
регистра Општинског суда у Сарајеву број 065-0-Рег-17-
007408 од 27.09.2017. године. 

Поступајући по предметном захтјеву и доводећи га у 
везу са Правилником као и Законом о управном поступку, 
Савјет Агенције за поштански саобраћај Босне и 
Херцеговине је утврдио да је исти оправдан, те да власник 
лиценце може покренути поступак измјене лиценце у 
случају значајних измјена у правном оквиру, судским 
одлукама или уговорима које имају утицаја на пружање 
поштанских услуга. 

Како се промјена назива правног лица - подносиоца 
захтјева сматра значајном измјеном у правном оквиру, која је 
регистрована и у судском регистру Општинског суда 

Сарајево исту је потребно измијенити и у лиценци за 
обављање курирских услуга. 

Након проведеног поступка Агенција је, у складу са 
чланом 10. став (6) Закона о поштама Босне и Херцеговине, 
прибавила сагласност Министарства комуникација и 
транспорта Босне и Херцеговине за измјену лиценце. 

Агенција ће у складу са чланом 8. став (2) Статута 
Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине 
("Службени гласник БиХ", број 92/07), ово рјешење објавити 
у "Службеном гласнику БиХ". 

На основу напријед наведеног, а у складу са чланом 14. 
став (1) и став (2) тачка а) Правилника и члана 193. Закона о 
управном поступку одлучено је као у диспозитиву рјешења. 

Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно и 
против истог није допуштена жалба, али се може покренути 
управни спор тужбом код суда Босне и Херцеговине у року 
од 60 дана од дана пријема рјешења. 

Број 01-03-2-29-1-УП-10-3/17 
27. септембра 2017. године 

Сарајево

Предсједавајући 
Савјета Агенције 

Др sc. Нино Ћорић, с. р.
 

Министарство комуникација и транспорта Босне и 
Херцеговине је дана 17.10.2017. године дало сагласност број 
01-04-29-12-2912-2/2017 на рјешење о измјени рјешења 
друштву "Express One" д.о.о. Сарајево, за обављање 
курирских услуга број 01-03-2-29-1-УП-10-3/17 од 
27.09.2017. 

INSTITUT ZA INTELEKTUALNO 
VLASNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE 

1144 
Na osnovu čl. 5. i 119. stav (1) Zakona o patentu ("Službeni 

glasnik BiH", broj 53/10), čl. 12. i 101. stav (2) Zakona o žigu 
("Službeni glasnik BiH", broj 53/10), čl. 13. i 100. stav (2) 
Zakona o industrijskome dizajnu ("Službeni glasnik BiH", broj 
53/10), čl. 14. i 89. stav (2) Zakona o zaštiti oznaka geografskog 
porijekla ("Službeni glasnik BiH", broj 53/10) i čl. 8. Zakona o 
zaštiti topografije integriranog kola ("Službeni glasnik BiH", broj 
53/10), direktor Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i 
Hercegovine donosi 

ODLUKU 
O UPISU U REGISTRE PREDSTAVNIKA ZA ZAŠTITU 

INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA KOJE VODI INSTITUT 
ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BOSNE I 

HERCEGOVINE 

I - OSNOVNE ODREDBE 

Član 1. 
(Predmet Odluke) 

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak za upisivanje 
predstavnika u registre predstavnika koje vodi Institut za 
intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: 
Institut) koji su ovlašteni za predstavljanje u postupcima 
stjecanja, održavanja, prometa i prestanka prava industrijskoga 
vlasništva (u daljnjem tekstu: zaštita prava industrijskog 
vlasništva) propisanim Zakonom o patentu, Zakonom o žigu, 
Zakonom o industrijskom dizajnu, Zakonom o zaštiti oznaka 
geografskog porijekla i Zakonom o zaštiti topografije 
integriranog kola. 

II - PREDSTAVLJANJE PRED INSTITUTOM 

Član 2. 
(Predstavljanje pred Institutom) 

1) Pravna i fizička lica koje se bave predstavljanjem u 
postupcima zaštite prava industrijskog vlasništva pred 



Petak, 3. 11. 2017. S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H Broj 79 - Strana 69 

 

Institutom moraju biti upisana u odgovarajuće registre 
predstavnika koje vodi Institut. 

2) Strana pravna i fizička lica ostvaruju prava u postupcima 
pred Institutom samo posredstvom predstavnika koji su 
ovlašteni za predstavljanje i koji su upisani u odgovarajuće 
registre predstavnika koje vodi Institut. 

III - PREDSTAVNICI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG 
VLASNIŠTVA 

Član 3. 
(Vrste predstavnika za zaštitu industrijskog vlasništva) 

1) U postupcima pred Institutom pravna i fizička lica (u 
daljnjem tekstu: stranke) mogu predstavljati patentni 
predstavnici i predstavinci za žigove, industrijski dizajn i 
oznake geografskog porijekla (u daljnjem tekstu: 
predstavnici za žigove). 

2) Patentni predstavnici predstavljaju stranke u svim 
postupcima zaštite prava industrijskog vlasništva 
propisanim Zakonom o patentu, Zakonom o žigu, Zakonom 
o industrijskom dizajnu, Zakonom o zaštiti oznaka 
geografskog porijekla i Zakonom o zaštiti topografije 
integriranih kola. 

3) Predstavnici za žigove predstavljaju stranke samo u 
postupcima u vezi sa zaštitom prava industrijskog 
vlasništva propisanim Zakonom o žigu, Zakonom o 
industrijskom dizajnu i Zakonom o zaštiti oznaka 
geografskog porijekla. 

4) Patentni predstavnici i predstavnici za žigove udružuju se u 
Komoru predstavnika za zaštitu industrijskog vlasništva. 

Član 4. 
(Patentni predstavnici) 

Patentni predstavnik može biti: 
1) Lice koje je državljanin Bosne i Hercegovine i ima 

prebivalište u Bosni i Hercegovini, koje je diplomiralo 
na pravnom, tehničkom ili prirodoslovnom fakultetu u 
Bosni i Hercegovini ili u bivšoj SFRJ do 22.05.1992. 
godine i koje je položilo stručni ispit za patentnog 
predstavnika pred Institutom. Lice koje je diplomiralo 
na odgovarajućim fakultetima u inostranstvu stječe 
uvjet iz ovog stava nakon nostrifikacije diplome od 
nadležnog organa. 

2) Advokat koji se advokaturom bavi samostalno ili u 
zajedničoj advokatskoj kancelariji i koji ispunjava 
uvjete iz stava (1) ovog člana ili koji zapošljava 
najmanje jedno lice koje ispunjava uvjete iz stava (1) 
ovog člana, ili sa takvim licem sarađuje na osnovu 
drugog ugovornog odnosa, ili advokatsko društvo, 
koje zapošljava najmanje jedno lice koje ispunjava 
uvjete iz stava (1) ovog člana, ili sa takvim licem 
sarađuje na osnovu drugog ugovornog odnosa. 

3) Pravno lice koje je registrirano u Bosni i Hercegovini 
koje zapošljava najmanje jedno lice koje ispunjava 
uvjete iz stava (1) ovog člana, ili sa takvim licem 
sarađuje na osnovu drugog ugovornog odnosa. 

Član 5. 
(Predstavnici za žigove) 

Predstavnik za žigove može biti: 
1) Lice koje je državljanin Bosne i Hercegovine i ima 

prebivalište u Bosni i Hercegovini, koje je diplomiralo 
na pravnom, tehničkom ili prirodoslovnom fakultetu u 
Bosni i Hercegovini ili u bivšoj SFRJ do 22.05.1992. 
godine i koje je položilo stručni ispit za predstavnika 
za žigove, industrijski dizajn i oznake geografskog 
porijeka pred Institutom. Lice koje je diplomiralo na 
odgovarajućem fakultetu u inostranstvu stječe uvjet iz 

ovog stava nakon nostrifikacije diplome od nadležnog 
organa. 

2) Advokat koji se advokaturom bavi samostalno ili u 
zajedničkoj advokatskoj kancelariji, ili advokatsko 
društvo. 

3) Pravno lice registrirano u Bosni i Hercegovini, koje 
zapošljava najmanje jedno lice koje ispunjava uvjete 
iz stava (1) ovog člana, ili sa takvim licem sarađuje na 
temelju drugog ugovornog odnosa. 

Član 6. 
(Oslobađanje od polaganja stručnog ispita) 

1) Bez polaganja stručnog ispita pred Institutom mogu se 
upisati u odgovarajući registar predstavnika lica koja imaju 
završen pravni, ekonomski, tehnički ili prirodoslovni 
fakultet i koja su radile najmanje tri godine na poslovima 
ispitivanja u postupcima zaštite prava industrijskog 
vlasništva u Institutu. 

2) Kao dokaz o ispunjenju uvjeta iz stava (1) ovog člana 
prilaže se odgovarajuća potvrda izdana od Instituta. 

Član 7. 
(Pravo upisa u registre) 

1) Pravo na upis u registre predstavnika iz čl. 4. i 5. ove 
Odluke imaju lica protiv kojih se ne vodi krivični postupak. 

2) Uvjet iz stava (1) ovog člana dokazuje se uvjerenjem o 
nevođenju krivičnog postupka izdanim od nadležnoga suda. 

IV - REGISTRI PREDSTAVNIKA ZA ZAŠTITU 
INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA 

Član 8. 
(Registri predstavnika za zaštitu industrijskog vlasništva) 

1) Institut vodi registar patentnih predstavnika i registar 
predstavnika za žigove. 

2) Za upis u odgovarajući registar predstavnika podnosi se 
pisani zahtjev uz koji se prilažu dokazi o ispunjavanju 
uvjeta iz čl. 4., 5., 6., odnosno, 7. ove Odluke. 

3) Ukoliko uz zahtjev za upis nisu priloženi dokazi o 
ispunjavanju uvjeta za upis u odgovarajući registar 
predstavnika kako je propisano ovom Odlukom, Institut će 
pozvati podnosioca zahtjeva da uredi zahtjev za upis u 
registar u roku od osam dana od dana prijema poziva. 

4) Ukoliko podnosilac zahtjeva u roku koji je određen 
pozivom Instituta ne postupi po pozivu Instituta iz stava (3) 
ovog člana Institut će donijeti zaključak o odbacivanju 
zahtjeva. 

5) Za upis u odgovarajući registar predstavnika plaća se 
administrativna taksa i posebni troškovi postupka propisani 
posebnim propisima. 

6) Ukoliko podnosilac zahtjeva u roku koji je određen 
pozivom Instituta za uplatu administrativne takse i posebnih 
troškova postupka za upis u odgovarajući registar ne 
dostavi Institutu dokaze o izvršenim uplatama propisane 
administrativne takse i posebnih troškova postupka, Institut 
će donijeti zaključak o odbacivanju zahtjeva. 

7) Institut donosi rješenje o upisu u odgovarajući registar 
predstavnika odnosno, rješenje o odbijanju zahtjeva za upis 
u registar predstavnika protiv kojeg podnosilac zahtjeva ima 
pravo žalbe Komisiji za žabe Instituta u roku od 15 dana od 
dana prijema rješenja. 

Član 9. 
(Dokumenti koji se dostavljaju uz zahtjev za upis) 

1) Uz zahtjev za upis u registar patentnih predstavnika 
dostavljaju se: 
a) diploma o završenom fakultetu, 
b) uvjerenje o državljanstvu, 
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c) potvrda o položenom stručnom ispitu za patentnog 
predstavnika, 

d) dokaz o upisu u imenik advokata, odnosno, upisu 
advokatskog društva u odgovarajući registar, 

e) rješenje o upisu u sudski ili drugi odgovarajući 
registar, 

f) ugovor, odnosno, dokaz o ispunjavanju uvjeta iz člana 
4. st. (2) i (3) ove Odluke, 

g) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka koje nije 
starije od tri mjeseca. 

(2) Uz zahtjev za upis u registar predstavnika za žigove 
dostavljaju se: 
a) diploma o završenom fakultetu, 
b) uvjerenje o državljanstvu, 
c) potvrda o položenom stručnom ispitu predstavnika za 

žigove, industrijski dizajn i oznake geografskog 
porijekla, 

d) dokaz o upisu u imenik advokata, odnosno, upisu 
advokatskog društva u odgovarajući registar, 

e) rješenje o upisu u sudski ili drugi odgovarajući 
registar, 

f) ugovor, odnosno, dokaz o ispunjavanju uvjeta iz člana 
5. stav (3) ove Odluke, 

g) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka koje nije 
starije od tri mjeseca. 

Član 10. 
(Ispis iz registra) 

(1) Patentni predstavnik može zahtijevati ispis iz registra 
patentnih predstavnika i upis u registar predstavnika za 
žigove. Predstavnik za žigove može zahtjevati ispis iz 
registra predstavnika za žigove i upis u registar patentnih 
predstavnika ukoliko dostavi dokaze o ispunjenju uvjeta iz 
člana 4. ove Odluke, te plati propisani iznos administrativne 
takse i posebnih troškova postupka za upisivanje u 
odgovarajući registar predstavnika. 

Član 11. 
(Brisanje iz registra) 

Predstavnik se briše iz registra predstavnika: 
a) ako uloži pisani zahtjev za brisanje iz registra, 
b) ako izgubi državljanstvo Bosne i Hercegovine, u 

kojem slučaju će se brisanje izvršiti s danom 
pravomoćnosti odluke kojom je utvrđen gubitak 
državljanstva, 

c) ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom 
zabranjeno bavljenje predstavljanjem, s danom 
pravomoćnosti sudske odluke, 

d) ako je predstavnik upisan kao fizičko lice, s danom 
smrti te osobe, 

e) ako je predstavnik upisan kao pravno lice, brisanjem 
tog lica iz sudskog registra, odnosno, drugog 
odgovarajućeg registra, 

f) ako više ne zapošljava niti jedno fizičko lice koje 
ispunjava uvjete iz člana 4. stav (1), odnosno, član 5. 
stav (1) ove Odluke, niti s njime sarađuje na temelju 
drugog ugovornog odnosa, 

g) ako je predstavnik advokat, pod uvjetima za prestanak 
prava na obavljanje advokatske djelatnosti, 

h) ako je predstavnik advokatsko društvo, brisanjem toga 
društva iz odgovarajućeg registra, 

i) ako ne podnese zahtjev za obnovu upisa najkasnije do 
dana isteka perioda važenja upisa ili posljednje 
obnove upisa, 

j) po službenoj dužnosti, ukoliko Institut sazna za 
nastupanje određenih okolnosti koje predstavljaju 
razlog za brisanje predstavnika iz registra, 

k) ako je, prema odluci Suda časti Komore predstavnika 
za zaštitu prava industrijskog vlasništva, zbog kršenja 
pravila Komore postao nedostojan obavljati poslove 
predstavljanja u postupku zaštite industrijskog 
vlasništva. 

Član 12. 
(Podaci koji se upisuju u registar i promjena podataka u registru) 
(1) U registar patentnih predstavnika i registar predstavnika za 

žigove upisuju se: 
a) registarski broj predstavnika, 
b) podaci o predstavniku (ime i prezime, stručna sprema, 

zvanje, adresa, odnosno, firma i sjedište pravnog lica, 
telefon, fax, adresa elektroničke pošte, internet 
stranica i jezik za korespondenciju), 

c) datum upisa u registar predstavnika, 
d) podaci o licima koja ispunjavaju uvjete iz člana 4. st. 

(2) i (3) i člana 5. st. (3) ove Odluke, odnosno, licima 
koji su uposleni kod predstavnika, ili sa njim imaju 
zaključen ugovor (ime i prezime, adresa, stručna 
sprema, zvanje, podaci o ugovoru). 

(2) U registar patentnih predstavnika i registar predstavnika za 
žigove upisuje se promjena ličnih podataka o predstavniku 
(ime i prezime, stručna sprema, zvanje, adresa, odnosno, 
firme i sjedište pravnog lica, telefon, fax, adresa 
elektroničke pošte, internet stranica i jezik za 
korespondenciju), kao i promjena podataka o licima koji 
ispunjavaju uvjete iz člana 4. st. (2) i (3) i člana 5. stav (3) 
ove Odluke. Podaci iz ovoga stava upisuju se u 
odgovarajući registar na zahtjev predstavnika i uz 
uplaćivanje propisanog iznosa administrativne takse i 
posebnih troškova postupka. 

(3) Predstavnik je dužan podnijeti zahtjev za upis promjene 
podataka iz stavka (2) ovog člana najkasnije 30 dana od 
nastale promjene, te uz zahtjev dostaviti odgovarajuće 
dokaze o nastaloj promjeni. 

(4) Ukoliko predstavnik uz zahtjev za upis promjene podataka 
upisanih u registru predstavnika ne dostavi dokaze o 
nastaloj promjeni, Institut će zahtjev zaključkom odbaciti. 

(5) Ukoliko predstavnik u roku koji je određen pozivom 
Instituta za uplatu administrativne takse i posebnih troškova 
postupka za upis promjene podataka u registru ne dostavi 
dokaze o izvršenim uplatama propisane administrativne 
takse i posebnih troškova postupka, Institut će zahtjev 
zaključkom odbaciti. 

(6) Institut donosi rješenje o upisu promjene podataka u 
registru predstavnika ili rješenje o odbijanju zahtjeva za 
upis promjene podataka u odgovarajućem registru 
predstavnika protiv kojeg predstavnik ima pravo žalbe 
Komisiji za žalbe Instituta u roku od 15 dana od dana 
prijema rješenja. 

Član 13. 
(Razdoblje važenja upisa, obnova upisa i postupak obnove upisa) 
(1) Predstavnik se upisuje u odgovarajući registar predstavnika 

na period od godinu dana čiji početak je određen datumom 
donošenja rješenja o upisu. 

(2) Upis u odgovarajući registar predstavnika obnavlja se 
istekom godine dana od dana upisa, odnosno, od dana 
posljednjeg obnavljanja upisa u registar, s mogućnošću 
neograničene obnove upisa. 

(3) Uz zahtjev za obnovu upisa predstavnik je dužan dostaviti 
ovjerenu izjavu o ispunjavanju uvjeta iz člana 4. st. (2) i (3) 
i člana 5. st. (3) ove Odluke, a koja je sastavni dio ove 
Odluke. 
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(4) Za obnovu upisa u registre predstavnika plaća se 
administrativna taksa i posebni troškovi postupka koji su 
propisani posebnim propisima. 

(5) Ukoliko predstavnik u roku koji je određen pozivom 
Instituta za uplatu administrativne takse i posebnih troškova 
postupka za obnovu upisa u odgovarajući registar, ne izvrši 
uplatu propisane administrativne takse i posebnih troškova 
postupka smatrat će se da je odustao od zahtjeva za obnovu 
upisa u odgovarajući registar predstavnika, te će Institut 
donijeti rješenje o brisanju predstavnika iz registra. 

Član 14. 
(Objava bibliografskih podataka) 

(1) Bibliografski podaci o predstavnicima objavljuju se 
najmanje jedanput godišnje u "Službenom glasniku 
Instituta". 

(2) Liste predstavnika sa bibliografskim podacima dostupne su 
zainteresiranim licima na internet stranici Instituta. 

V - STRUČNI ISPIT 

Član 15. 
(Stručni ispit) 

(1) Stručni ispit iz čl. 4. i 5. ove Odluke polaže se pred 
Institutom, na način i sukladno odredbama Pravilnika o 
polaganju stručnog ispita za predstavnike. 

(2) Institut vodi registar lica koji su položili stučni ispit za 
patentne predstavnike i predstavnike za žigove. 

(3) Za polaganje stručnog ispita plaća se administrativna taksa i 
posebni troškovi postupka koji su propisani posebnim 
propisima. 

VI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 16. 
(Status predstavnika koji su upisani u registrima) 

(1) Rješenja prema kojima je izvršen upis predstavnika u 
registar patentnih predstavnika i predstavnika za žigove do 

stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi i na njih će se 
primjenjivati odredbe ove Odluke. 

(2) Kod predstavnika koji su na dan stupanja na snagu ove 
Odluke upisani u registar patentnih predstavnika i 
predstavnika za žigove kao zajednička advokatska 
kancelarija, Institut će po službenoj dužnosti u roku od 30 
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke izvršiti 
usklađivanje upisanih podataka u registrima predstavnika s 
čl. 4. st. (2) i 5. st. (2) ove Odluke na način da će umjesto 
zajedničke advokatske kancelarije, kao predstavnika pod 
istim registarskim brojem upisati advokata koji je na dan 
stupanja na snagu ove Odluke upisan u odgovarajućem 
registru u ime zajedničke advokatske kancelarije, o čemu će 
Institut će donijeti odgovarajuće rješenje. 

Član 17. 
(Prestanak primjene ranijeg propisa) 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o uvjetima za upis u registre predstavnika za zaštitu 
industrijskog vlasništva koje vodi Institut za intelektualno 
vlasništvo Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 
108/10). 

Član 18. 
(Stupanje na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
"Službenom glasniku BiH". 

Broj 01-02-2-662/17JM 
24. oktobra 2017. godine 

Mostar
Direktor 

Josip Merdžo, s. r.
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Na temelju čl. 5. i 119. stavak (1) Zakona o patentu 

("Službeni glasnik BiH", broj 53/10), čl. 12. i 101. stavak (2) 
Zakona o žigu ("Službeni glasnik BiH", broj 53/10), čl. 13. i 100. 
stavak (2) Zakona o industrijskome dizajnu ("Službeni glasnik 
BiH", broj 53/10), čl. 14. i 89. stavak (2) Zakona o zaštiti oznaka 
zemljopisnoga podrijetla ("Službeni glasnik BiH", broj 53/10), i 
čl. 8. Zakona o zaštiti topografije integriranog kruga ("Službeni 
glasnik BiH", broj 53/10), ravnatelj Instituta za intelektualno 
vlasništvo Bosne i Hercegovine donosi 

ODLUKU 
O UPISU U REGISTRE ZASTUPNIKA ZA ZAŠTITU 

INDUSTRIJSKOGA VLASNIŠTVA KOJE VODI 
INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BOSNE 

I HERCEGOVINE 

I - TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1. 
(Predmet Odluke) 

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak upisa 
zastupnika u registre zastupnika koje vodi Institut za 
intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: 
Institut) koji su ovlašteni za zastupanje u postupcima stjecanja, 
održavanja, prometa i prestanka prava industrijskoga vlasništva 
(u daljnjem tekstu: zaštita prava industrijskoga vlasništva) 
propisanim Zakonom o patentu, Zakonom o žigu, Zakonom o 
industrijskome dizajnu, Zakonom o zaštiti oznaka zemljopisnoga 
podrijetla i Zakonom o zaštiti topografije integriranih kola. 

II - ZASTUPANJE PRED INSTITUTOM 

Članak 2. 
(Zastupanje pred Institutom) 

(1) Pravne i fizičke osobe koje se bave zastupanjem u 
postupcima zaštite prava industrijskoga vlasništva pred 
Institutom moraju biti upisane u odgovarajuće registre 
zastupnika koje vodi Institut. 

(2) Strane pravne i fizičke osobe ostvaruju prava u postupcima 
pred Institutom samo posredstvom zastupnika koji su 
ovlašteni za zastupanje i koji su upisani u odgovarajuće 
registre zastupnika koje vodi Institut. 

III - ZASTUPNICI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOGA 
VLASNIŠTVA 

Članak 3. 
(Vrste zastupnika za zaštitu industrijskoga vlasništva) 

(1) U postupcima pred Institutom pravne i fizičke osobe (u 
daljnjem tekstu: stranke) mogu zastupati patentni zastupnici 
i zastupnici za žigove, industrijski dizajn i oznake 
zemljopisnoga podrijetla (u daljnjem tekstu: zastupnici za 
žigove). 

(2) Patentni zastupnici zastupaju stranke u svim postupcima 
zaštite prava industrijskoga vlasništva propisanim Zakonom 
o patentu, Zakonom o žigu, Zakonom o industrijskome 
dizajnu, Zakonom o zaštiti oznaka zemljopisnoga podrijetla 
i Zakonom o zaštiti topografije integriranih kola. 

(3) Zastupnici za žigove zastupaju stranke samo u postupcima 
u svezi sa zaštitom prava industrijskoga vlasništva 
propisanim Zakonom o žigu, Zakonom o industrijskome 
dizajnu i Zakonom o zaštiti oznaka zemljopisnoga 
podrijetla. 

(4) Patentni zastupnici i zastupnici za žigove udružuju se u 
Komoru zastupnika za zaštitu industrijskoga vlasništva. 

Članak 4. 
(Patentni zastupnici) 

Patentni zastupnik može biti: 

(1) Osoba koja je državljanin Bosne i Hercegovine i ima 
prebivalište u Bosni i Hercegovini, koja je diplomirala na 
pravnome, tehničkome ili prirodoslovnome fakultetu u 
Bosni i Hercegovini ili u bivšoj SFRJ do 22.05.1992. 
godine i koja je položila stručni ispit za patentnoga 
zastupnika pred Institutom. Osoba koja je diplomirala na 
naznačenim fakultetima u inozemstvu stječe uvjet iz ovog 
stavka nakon nostrifikacije diplome od nadležnoga tijela. 

(2) Odvjetnik koji se odvjetništvom bavi samostalno ili u 
zajedničkome odvjetničkome uredu i koji ispunjava uvjete 
iz stavka (1) ovoga članka ili koji upošljava najmanje jednu 
osobu koja ispunjava uvjete iz stavka (1) ovoga članka, ili 
sa takvom osobom surađuje na temelju drugog ugovornog 
odnosa, ili odvjetničko društvo, koje upošljava najmanje 
jednu osobu koja ispunjava uvjete iz stavka (1) ovoga 
članka, ili sa takvom osobom surađuje na temelju drugog 
ugovornog odnosa. 

(3) Pravna osoba koja je registrirana u Bosni i Hercegovini koja 
upošljava najmanje jednu osobu koja ispunjava uvjete iz 
stavka (1) ovoga članka ili sa takvom osobom surađuje na 
temelju drugog ugovornog odnosa. 

Članak 5. 
(Zastupnici za žigove) 

Zastupnik za žigove može biti: 
(1) Osoba koja je državljanin Bosne i Hercegovine i ima 

prebivalište u Bosni i Hercegovini, koja je diplomirala na 
pravnome, tehničkome ili prirodoslovnome fakultetu u 
Bosni i Hercegovini ili u bivšoj SFRJ do 22.05.1992. 
godine i koja je položila stručni ispit za zastupnika za 
žigove, industrijski dizajn i oznake zemljopisnoga podrijetla 
pred Institutom. Osoba koja je diplomirala na 
odgovarajućem fakultetu u inozemstvu stječe uvjet iz ovog 
stavka nakon nostrifikacije diplome od nadležnoga tijela. 

(2) Odvjetnik koji se odvjetništvom bavi samostalno ili u 
zajedničkome odvjetničkome uredu, ili odvjetničko društvo. 

(3) Pravna osoba registrirana u Bosni i Hercegovini, koja 
upošljava najmanje jednu osobu koja ispunjava uvjete iz 
stavka (1) ovoga članka, ili sa takvom osobom surađuje na 
temelju drugog ugovornog odnosa. 

Članak 6. 
(Oslobađanje od polaganja stručnoga ispita) 

(1) Bez polaganja stručnoga ispita pred Institutom mogu se 
upisati u odgovarajući registar zastupnika osobe koje imaju 
završen pravni, ekonomski, tehnički ili prirodoslovni 
fakultet i koje su radile najmanje tri godine na poslovima 
ispitivanja u postupcima zaštite prava industrijskoga 
vlasništva u Institutu. 

(2) Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz stavka (1) ovoga članka 
prilaže se odgovarajuća potvrda izdana od Instituta. 

Članak 7. 
(Pravo upisa u registre) 

(1) Pravo na upis u registre zastupnika iz čl. 4. i 5. ove Odluke 
imaju osobe protiv kojih se ne vodi kazneni postupak. 

(2) Uvjet iz stavka (1) ovoga članka dokazuje se uvjerenjem o 
nevođenju kaznenog postupka izdanim od nadležnoga suda. 

IV - REGISTRI ZASTUPNIKA ZA ZAŠTITU 
INDUSTRIJSKOGA VLASNIŠTVA 

Članak 8. 
(Registri zastupnika za zaštitu industrijskoga vlasništva) 

(1) Institut vodi registar patentnih zastupnika i registar 
zastupnika za žigove. 

(2) Za upis u odgovarajući registar zastupnika podnosi se pisani 
zahtjev uz koji se prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta iz čl. 
4., 5., 6., odnosno, 7. ove Odluke. 
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(3) Ukoliko uz zahtjev za upis nisu priloženi dokazi o 
ispunjavanju uvjeta za upis u odgovarajući registar 
zastupnika kako je propisano ovom Odlukom, Institut će 
pozvati podnositelja zahtjeva na uređenje zahtjeva za upis u 
registar u roku od osam dana od dana primitka poziva. 

(4) Ukoliko podnositelj zahtjeva u roku koji je određen 
pozivom Instituta ne postupi po pozivu Instituta iz stavka 
(3) ovoga članka Institut će donijeti zaključak o 
odbacivanju zahtjeva. 

(5) Za upis u odgovarajući registar zastupnika plaća se 
administrativna pristojba i posebni troškovi postupka 
propisani posebnim propisima. 

(6) Ukoliko podnositelj zahtjeva u roku koji je određen 
pozivom Instituta za uplatu administrativne pristojbe i 
posebnih troškova postupka za upis u odgovarajući registar 
ne dostavi Institutu dokaze o izvršenim uplatama propisane 
administrativne pristojbe i posebnih troškova postupka, 
Institut će donijeti zaključak o odbacivanju zahtjeva. 

(7) Institut donosi rješenje o upisu u odgovarajući registar 
zastupnika, odnosno, rješenje o odbijanju zahtjeva za upis u 
registar zastupnika protiv kojeg podnositelj zahtjeva ima 
pravo priziva Povjerenstvu za priziv Instituta u roku od 15 
dana od dana primitka rješenja. 

Članak 9. 
(Dokumenti koji se dostavljaju uz zahtjev za upis) 

(1) Uz zahtjev za upis u registar patentnih zastupnika 
dostavljaju se: 
a) diploma o završenome fakultetu, 
b) uvjerenje o državljanstvu, 
c) potvrda o položenom stručnome ispitu za patentnoga 

zastupnika, 
d) dokaz o upisu u imenik odvjetnika, odnosno, upisu 

odvjetničkoga društva u odgovarajući registar, 
e) rješenje o upisu u sudbeni ili drugi odgovarajući 

registar, 
f) ugovor, odnosno, dokaz o ispunjavanju uvjeta iz 

članka 4. st. (2) i (3) ove Odluke, 
g) uvjerenje o nevođenju kaznenoga postupka koje nije 

starije od tri mjeseca. 
(2) Uz zahtjev za upis u registar zastupnika za žigove 

dostavljaju se: 
a) diploma o završenome fakultetu, 
b) uvjerenje o državljanstvu, 
c) potvrda o položenome stručnome ispitu zastupnika za 

žigove, industrijski dizajn i oznake zemljopisnoga 
podrijetla, 

d) dokaz o upisu u imenik odvjetnika, odnosno, upisu 
odvjetničkoga društva u odgovarajući registar, 

e) rješenje o upisu u sudbeni ili drugi odgovarajući 
registar, 

f) ugovor, odnosno, dokaz o ispunjavanju uvjeta iz 
članka 5. stavak (3) ove Odluke, 

g) uvjerenje o nevođenju kaznenoga postupka koje nije 
starije od tri mjeseca. 

Članak 10. 
(Ispis iz registra) 

(1) Patentni zastupnik može zahtijevati ispis iz registra 
patentnih zastupnika i upis u registar zastupnika za žigove. 
Zastupnik za žigove može zahtijevati ispis iz registra 
zastupnika za žigove i upis u registar patentnih zastupnika 
ukoliko dostavi dokaze o ispunjenju uvjeta iz članka 4. ove 
Odluke, te plati propisani iznos administrativne pristojbe i 
posebnih troškova postupka za upis u odgovarajući registar 
zastupnika. 

Članak 11. 
(Brisanje iz registra) 

Zastupnik se briše iz registra zastupnika: 
a) ako uloži pisani zahtjev za brisanje iz registra, 
b) ako izgubi državljanstvo Bosne i Hercegovine, u 

kojem slučaju će se brisanje izvršiti s danom 
pravomoćnosti odluke kojom je utvrđen gubitak 
državljanstva, 

c) ako mu je pravomoćnom sudbenom odlukom 
zabranjeno bavljenje zastupanjem, s danom 
pravomoćnosti sudbene odluke, 

d) ako je zastupnik upisan kao fizička osoba, s danom 
smrti te osobe, 

e) ako je zastupnik upisan kao pravna osoba, brisanjem 
te osobe iz sudbenoga registra, odnosno, drugoga 
odgovarajućeg registra, 

f) ako više ne zapošljava niti jednu fizičku osobu koja 
ispunjava uvjete iz članka 4. st. (1), odnosno, članka 
5. st. (1) ove Odluke, niti s njome surađuje na temelju 
drugog ugovornog odnosa, 

g) ako je zastupnik odvjetnik, pod uvjetima za prestanak 
prava na obavljanje odvjetničke djelatnosti, 

h) ako je zastupnik odvjetničko društvo, brisanjem toga 
društva iz odgovarajućeg registra, 

i) ako ne podnese zahtjev za obnovu upisa u 
odgovarajući registar zastupnika najkasnije do dana 
isteka razdoblja važenja upisa ili posljednje obnove 
upisa, 

j) po službenoj dužnosti, ukoliko Institut sazna za 
nastupanje određenih okolnosti koje predstavljaju 
razlog za brisanje zastupnika iz registra, 

k) ako je, prema odluci Suda časti Komore zastupnika za 
zaštitu prava industrijskoga vlasništva, zbog kršenja 
pravila Komore postao nedostojan obavljati poslove 
zastupanja u postupku zaštite industrijskoga 
vlasništva. 

Članak 12. 
(Podaci koji se upisuju u registar i promjena podataka u registru) 
(1) U registar patentnih zastupnika i registar zastupnika za 

žigove upisuju se: 
a) registarski broj zastupnika, 
b) podaci o zastupniku (ime i prezime, stručna sprema, 

zvanje, adresa, odnosno, tvrtka i sjedište pravne 
osobe, telefon, fax, adresa elektroničke pošte, internet 
stranica i jezik za korespondenciju), 

c) nadnevak upisa u registar zastupnika, 
d) podaci o osobama iz članka 4. st. (2) i (3) i članka 5. 

stavak (3) ove Odluke, odnosno, osobama koje su 
uposlene kod zastupnika, ili s njim imaju zaključen 
ugovor (ime i prezime, adresa, stručna sprema, zvanje, 
podaci o ugovoru). 

(2) U registar patentnih zastupnika i registar zastupnika za 
žigove upisuje se promjena osobnih podataka o zastupniku 
(ime i prezime, stručna sprema, zvanje, adresa, odnosno, 
tvrtka i sjedište pravne osobe, telefon, fax, adresa 
elektroničke pošte, podatci o internet stranici i jezik za 
korespondenciju), kao i promjena podataka o osobama koje 
ispunjavaju uvjete iz članka 4. st. (2) i (3) i članka 5. st. (3) 
ove Odluke. Podaci iz ovoga stavka upisuju se u 
odgovarajući registar na zahtjev zastupnika i uz plaćanje 
propisanog iznosa administrativne pristojbe i posebnih 
troškova postupka. 

(3) Zastupnik je dužan podnijeti zahtjev za upis promjene 
podataka iz stavka (2) ovog članka najkasnije 30 dana od 
nastale promjene, te uz zahtjev dostaviti odgovarajuće 
dokaze o nastaloj promjeni. 
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(4) Ukoliko zastupnik uz zahtjev za upis promjene podataka 
upisanih u registru zastupnika ne dostavi odgovarajuće 
dokaze o nastaloj promjeni, Institut će zahtjev zaključkom 
odbaciti. 

(5) Ukoliko zastupnik u roku koji je određen pozivom Instituta 
za uplatu administrativne pristojbe i posebnih troškova 
postupka za upis promjene podataka u registru ne dostavi 
dokaze o izvršenim uplatama propisane administrativne 
pristojbe i posebnih troškova postupka, Institut će zahtjev 
zaključkom odbaciti. 

(6) Institut donosi rješenje o upisu promjene podataka u 
registru zastupnika ili rješenje o odbijanju zahtjeva za upis 
promjene podataka u odgovarajućem registru zastupnika 
protiv kojeg zastupnik ima pravo priziva Povjerenstvu za 
priziv Instituta u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. 

Članak 13. 
(Razdoblje važenja upisa, obnova upisa i postupak obnove upisa) 
(1) Zastupnik se upisuje u odgovarajući registar zastupnika na 

razdoblje od godinu dana čiji početak je određen 
nadnevnkom donošenja rješenja o upisu. 

(2) Upis u odgovarajući registar zastupnika obnavlja se istekom 
godine dana od dana upisa, odnosno, od dana posljednjega 
obnavljanja upisa u registar, s mogućnošću neograničene 
obnove upisa. 

(3) Uz zahtjev za obnovu upisa zastupnik je dužan dostaviti 
ovjerenu izjavu o ispunjenju uvjeta iz članka 4. st. (2) i (3) i 
članka 5. st. (3) ove Odluke, a koja je sastavni dio ove 
Odluke. 

(4) Za obnovu upisa u registre zastupnika plaća se 
administrativna pristojba i posebni troškovi postupka koji 
su propisani posebnim propisima. 

(5) Ukoliko zastupnik u roku koji je određen pozivom Instituta 
za uplatu administrativne pristojbe i posebnih troškova 
postupka za obnovu upisa u odgovarajući registar, ne izvrši 
uplatu propisane administrativne pristojbe i posebnih 
troškova postupka smatrat će se da je odustao od zahtjeva 
za obnovu upisa u odgovarajući registar zastupnika, te će 
Institut donijeti rješenje o brisanju zastupnika iz registra 

Članak 14. 
(Objava bibliografskih podataka) 

(1) Bibliografski podaci o zastupnicima objavljuju se najmanje 
jedanput godišnje u "Službenome glasniku Instituta". 

(2) Liste zastupnika sa bibliografskim podacima dostupne su 
zainteresiranim osobama na internet stranici Instituta. 

V - STRUČNI ISPIT 

Članak 15. 
(Stručni ispit) 

(1) Stručni ispit iz čl. 4. i 5. ove Odluke polaže se pred 
Institutom, na način i sukladno odredbama Pravilnika o 
polaganju stručnoga ispita za zastupnike. 

(2) Institut vodi registar osoba koje su položile stučni ispit za 
patentne zastupnike i zastupnike za žigove. 

(3) Za polaganje stručnoga ispita plaća se administrativna 
pristojba i posebni troškovi postupka koji su propisani 
posebnim propisima. 

VI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 16. 
(Status zastupnika koji su upisani u registrima) 

(1) Rješenja prema kojima je izvršen upis zastupnika u registar 
patentnih zastupnika i zastupnika za žigove do stupanja na 
snagu ove Odluke ostaju na snazi i na njih će se 
primjenjivati odredbe ove Odluke. 

(2) Kod zastupnika koji su na dan stupanja na snagu ove 
Odluke upisani u registar patentnih zastupnika i registar 
zastupnika za žigove kao zajednički odvjetnički ured, 
Institut će po službenoj dužnosti u roku od 30 dana od dana 
stupanja na snagu ove Odluke izvršiti usklađivanje upisanih 
podatataka u registrima zastupnika s čl. 4. st. (2) i 5. st. (2) 
ove Odluke na način da će umjesto zajedničkoga 
odvjetničkoga ureda, kao zastupnika pod istim registarskim 
brojem upisati odvjetnika koji je na dan stupanja na snagu 
ove Odluke upisan u odgovarajućem registru u ime 
zajedničkoga odvjetničkoga ureda, o čemu će Institut 
donijeti odgovarajuće rješenje. 

Članak 17. 
(Prestanak primjene ranijeg propisa) 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o uvjetima za upis u registre zastupnika za zaštitu 
industrijskoga vlasništva koje vodi Institut za intelektualno 
vlasništvo Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 
108/10). 

Članak 18. 
(Stupanje na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 
"Službenome glasniku BiH". 

Broj 01-02-2-662/17JM 
24. listopada 2017. godine 

Mostar
Ravnatelj 

Josip Merdžo, v. r.
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На основу чл. 5. и 119. став (1) Закона о патенту 

("Службени гласник БиХ", број 53/10), чл. 12. и 101. став (2) 
Закона о жигу ("Службени гласник БиХ", број 53/10), чл. 13. 
и 100. став (2) Закона о индустријском дизајну ("Службени 
гласник БиХ", број 53/10), чл. 14. и 89. став (2) Закона о 
заштити ознака географског поријекла ("Службени гласник 
БиХ", број 53/10) i чл. 8. Закона о заштити топографијe 
интегрисаног кола ("Службени гласник БиХ"), директор 
Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине 
доноси 

ОДЛУКУ 
О УПИСИВАЊУ У РЕГИСТРЕ ПРЕДСТАВНИКА ЗА 
ЗАШТИТУ ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ КОЈЕ ВОДИ 
ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ БОСНЕ 

И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет Одлуке) 

Овом Oдлуком уређују се услови и поступак за 
уписивање представника у регистре представника које води 
Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: Институт) који су овлашћени за 
представљање у поступцима стицања, одржавања, промета и 
престанка права индустријске својине (у даљем тексту: 
заштита права индустријске својине) прописаним Законом о 
патенту, Законом о жигу, Законом о индустријском дизајну, 
Законом о заштити ознака географског поријекла и Законом 
о заштити топографије интегрисанoг кола. 

II - ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕД ИНСТИТУТОМ 

Члан 2. 
(Представљање пред Институтом) 

(1) Правна и физичка лица која се баве представљањем у 
поступцима заштите права индустријске својине пред 
Институтом морају да буду уписана у одговарајућe 
регистрe представника којe води Институт. 

(2) Страна правна и физичка лица остварују права у 
поступцима пред Институтом само посредством 
представника који су овлашћени за представљање и 
који су уписани у одговарајућe регистрe представника 
којe води Институт. 

III - ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ЗАШТИТУ 
ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ 

Члан 3. 
(Врсте представника за заштиту индустријске својине) 

(1) У поступцима пред Институтом правна и физичка лица 
(у даљем тексту: странке) могу представљати патентни 
представници и представници за жигове, индустријски 
дизајн и ознаке географског поријекла (у даљем тексту: 
представници за жигове). 

(2) Патентни представници представљају странке у свим 
поступцима заштите права индустријске својине 
прописаним Законом о патенту, Законом о жигу, 
Законом о индустријском дизајну, Законом о заштити 
ознака географског поријекла и Законом о заштити 
топографије интегрисаних кола. 

(3) Представници за жигове представљају странке само у 
поступцима у вези са заштитом права индустријске 
својине прописаним Законом о жигу, Законом о 
индустријском дизајну и Законом о заштити ознака 
географског поријекла. 

(4) Патентни представници и представници за жигове 
удружују се у Комору представника за заштиту 
индустријске својине. 

Члан 4. 
(Патентни представници) 

Патентни представник може да буде: 
(1) Лице које је држављанин Босне и Херцеговине и има 

пребивалиште у Босни и Херцеговини, које је 
дипломирало на правном, техничком или факултету 
природних наука у Босни и Херцеговини или у бившој 
СФРЈ до 22.5.1992. године и које је положило стручни 
испит за патентног представника пред Институтом. 
Лице које је дипломирало на назначеним факултетима у 
иностранству стиче услов из овог става након 
нострификације дипломе од надлежног органа. 

(2) Aдвокат који се адвокатуром бави самостално или у 
заједничкој адвокатској канцеларији и који испуњава 
услове из става (1) овог члана или који зaпошљава 
најмање једно лице које испуњава услове из става (1) 
овог члана, или са таквим лицем сарађује на основу 
другог уговорног односа, или адвокатско друштво, које 
зaпошљава најмање једно лице које испуњава услове из 
става (1) овог члана, или са таквим лицем сарађује на 
основу другог уговорног односа. 

(3) Правно лице које је регистровано у Босни и 
Херцеговини које зaпошљава најмање једно лице које 
испуњава услове из става (1) овог члана, или са таквим 
лицем сарађује на основу другог уговорног односа. 

Члан 5. 
(Представници за жигове) 

Представник за жигове може да буде: 
(1) Лице које је држављанин Босне и Херцеговине и има 

пребивалиште у Босни и Херцеговини, које је 
дипломирало на правном, техничком или факултету 
природних наука у Босни и Херцеговини или у бившој 
СФРЈ до 22.5.1992. године и које је положило стручни 
испит за представника за жигове, индустријски дизајн и 
ознаке географског поријекла пред Институтом. Лице 
које је дипломирало на одговарајућем факултету у 
иностранству стиче услов из овог става након 
нострификације дипломе од надлежног органа. 

(2) Aдвокат који се адвокатуром бави самостално или у 
заједничкој адвокатској канцеларији, или адвокатско 
друштво. 

(3) Правно лице регистровано у Босни и Херцеговини, које 
зaпошљава најмање једно лице које испуњава услове из 
става (1) овог члана, или са таквим лицем сарађује на 
основу другог уговорног односа. 

Члан 6. 
(Ослобађање од полагања стручног испита) 

(1) Без полагања стручног испита пред Институтом могу се 
уписати у одговарајући регистар представника лица 
која имају завршен правни, економски, технички или 
факултет природних наука и која су радила најмање три 
године на пословима испитивања у поступцима 
заштите права индустријске својине у Институту. 

(2) Kao дoкaз o испуњавању услова из става (1) овог члана 
прилаже се одговарајућа потврда издата од Института. 

Члан 7. 
(Право уписивања у регистре) 

(1) Право на уписивање у регистре представника из чл. 4. и 
5. ове Oдлуке имају лица против којих се не води 
кривични поступак. 
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(2) Услов из става (1) овог члана доказује се увјерењем о 
невођењу кривичног поступка издатим од надлежног 
суда. 

IV - РЕГИСТРИ ПРЕДСТАВНИКА ЗА ЗАШТИТУ 
ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ 

Члан 8. 
(Регистри представника за заштиту индустријске својине) 

(1) Институт води регистар патентних представника и 
регистар представника за жигове. 

(2) За уписивање у представника одговарајући регистар 
подноси се писани захтјев уз који се прилажу 
одговарајући докази о испуњавању услова из чл. 4., 5., 
6. односно, 7. ове Oдлуке. 

(3) Уколико уз захтјев за уписивање нису приложени 
докaзи o испуњавању услова за уписивање у 
одговарајући регистар представника какo je прoписaснo 
овoм Oдлукoм, Институт ће позвати подносиоца 
захтјева да уреди захтјев за уписивање у регистар у 
року од oсaм дана од дана примања позивa. 

(4) Уколико подносилац захтјева у року који је одређен 
позивом Института нe поступи по позиву Института из 
става (3) овог члана Институт ће донијети закључак o 
oдбaцивaњу захтјевa. 

(5) За уписивање у одговарајући регистар представника 
плаћа се административна такса и посебни трошкови 
поступка прописани посебним прописима. 

(6) Уколико подносилац захтјева у року који је одређен 
позивом Института за уплату административне таксе и 
посебних трошкова поступка за уписивање у 
одговарајући регистар не достави Институту доказе о 
извршеним уплатама прописанe административне таксе 
и посебних трошкова поступка, Институт ће донијети 
закључак o oдбaцивaњу захтјевa. 

(7) Институт доноси рјешење о уписивању у одговарајући 
регистар представника, односно, рјешење о одбијању 
захтјева за уписивање у регистар представника, против 
кога подносилац захтјева има право жалбе Комисији за 
жалбе Института у року од 15 дана од дана пријема 
рјешењa. 

Члан 9. 
(Документи који се достављају уз захтјев за уписивање) 

(1) Уз захтјев за уписивање у регистар патентних 
представника достављају се: 
а) диплома о завршеном факултету, 
б) увјерење о држављанству, 
ц) потврда о положеном стручном испиту за 

патентног представника, 
д) доказ о уписивању у именик адвоката, односно, 

уписивању адвокатског друштва у одговарајући 
регистар, 

e) рјешење о уписивању у судски или други 
одговарајући регистар, 

ф) уговор, односно, доказ о испуњавању услова из 
члана 4. ст. (2) и (3) ове Oдлуке, 

г) увјерење о невођењу кривичног поступка које није 
старије од три мјесеца. 

(2) Уз захтјев за уписивање у регистар представника за 
жигове достављају се: 
а) диплома о завршеном факултету, 
б) увјерење о држављанству, 
ц) потврда о положеном стручном испиту 

представника за жигове, индустријски дизајн и 
ознаке географског поријекла, 

д) доказ о уписивању у именик адвоката, односно, 
уписивању адвокатског друштва у одговарајући 
регистар, 

e) рјешење о уписивању у судски или други 
одговарајући регистар, 

ф) уговор, односно, доказ о испуњавању услова из 
члана 5. став (3) ове Oдлуке, 

г) увјерење о невођењу кривичног поступка које није 
старије од три мјесеца. 

Члан 10. 
(Исписивање из регистра) 

(1) Патентни представник може да захтијева исписивање 
из регистра патентних представника и уписивање у 
регистар представника за жигове. Представник за 
жигове може да захтијева исписивање из регистра 
представника за жигове и уписивање у регистар 
патентних представника уколико достави доказе о 
испуњавању услова из члана 4. ове Oдлуке, тe плати 
прописани износ административне таксе и посебних 
трошкова поступка за уписивање у одговарајући 
регистар представника. 

Члан 11. 
(Брисање из регистра) 

Представник се брише из регистра представника: 
а) ако уложи писани захтјев за брисање из регистра, 
б) ако изгуби држављанство Босне и Херцеговине, у 

којем случају ће се брисање извршити са даном 
правоснажности одлуке којом је утврђен губитак 
држављанства, 

ц) ако му је правоснажном судском одлуком 
забрањено бављење представљањем, са даном 
правоснажности судске одлуке, 

д) ако је представник уписан као физичко лице, са 
даном смрти тог лица, 

e) ако је представник уписан као правно лице, 
брисањем тог лица из судског регистра, односно 
другог одговарајућег регистра, 

ф) ако више не запошљава ниједно физичко лице из 
члана 4. став (1), односно, из члана 5. став (1) ове 
Oдлуке, нити са њиме сарађује на основу другог 
уговорног односа, 

г) ако је представник адвокат, под условима за 
престанак права на бављeње адвокатурoм, 

х) ако је представник адвокатско друштво, брисањем 
тог друштва из одговарајућег регистра, 

и) ако не поднесе захтјев за обнављање уписивања 
најкасније до дана истека периода важења 
уписивања или посљедњег обнављања уписивања, 

ј) по службеној дужности, уколико Институт сазна 
за наступање одређених околности које 
представљају разлог за брисање представника из 
регистра, 

к) ако је, према одлуци Суда части Коморе 
представника за заштиту права индустријске 
својине, због кршења правила Коморе постао 
недостојан да обавља послове представљања у 
поступку заштите индустријске својине. 

Члан 12. 
(Подаци који се уписују у регистар и промјена података у 

регистру) 
(1) У регистар патентних представника и регистар 

представника за жигове уписују се: 
а) регистарски број представника, 
б) подаци о представнику (име и презиме, стручна 

спрема, звање, адреса, односно, фирма и сједиште 
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правног лица, телефон, факс, адреса електронске 
поште, интернет страницa и језик за 
кореспонденцију), 

ц) датум уписивања у регистар представника, 
д) подаци о лицима која испуњавају услове из члана 

4. ст. (2) и (3) и чланa 5. ст. (3) ове Oдлуке, 
односно лицима која су запослена код 
представника, или са њим имају закључен уговор 
(име и презиме, адреса, стручна спрема, подаци о 
уговору). 

(2) У регистар патентних представника и регистар 
представника за жигове уписује се промјена личних 
података о представнику (име и презиме, стручна 
спрема, звање, адреса, односно, фирма и сједиште 
правног лица, телефон, факс, адреса електронске 
поште, интернет адреса и језик за кореспонденцију), 
као и промјена података о лицима која испуњавају 
услове из члана 4. ст. (2) и (3) и члана 5. ст. (3) ове 
Oдлуке. Подаци из овог става уписују се у одговарајући 
регистар на захтјев представника и уз уплаћивање 
прописаног износа административне таксе и посебних 
трошкова поступка. 

(3) Представник је дужан поднијети захтјев за уписивање 
промјене података из става (2) овог члана најкасније 30 
дана од настале промјене, те уз захтјев доставити 
одговарајућe доказе o насталoj промјени. 

(4) Уколико представник уз захтјев за уписивање промјене 
података уписaних у регистру представника нe достави 
одговарајућe доказе o насталoj промјени, Институту ће 
захтјев закључкoм oдбaцити. 

(5) Уколико представник у року који је одређен позивом 
Института за уплату административнe таксe и посебних 
трошкова поступка за уписивање промјене података у 
регистру не достави доказе о извршеним уплатама 
прописане административне таксе и трошкова 
поступка, Институту ће захтјев закључкoм oдбaцити. 

(6) Институт доноси рјешење о уписивању промјене 
података у регистру представника или рјешење о 
одбијању захтјевa за уписивањe промјене података у 
одговарајућем регистру представника против кога 
представник има право жалбе Комисији за жалбе 
Института у року од 15 дана од дана пријема рјешењa. 

Члан 13. 
(Период важења уписивања, обнављање уписивања и 

поступак обнављања уписивања) 
(1) Представник се уписује у одговарајући регистар 

представника на период од годину дана чији почетак је 
одређен даном доношења рјешења о уписивању. 

(2) Уписивање у одговарајући регистар представника 
обнавља се истеком године дана од дана уписивања, 
односно, од дана посљедњег обнављања уписивања у 
регистар, са могућношћу неограниченог обнављања 
уписивања. 

(3) Уз захтјев за обнављање уписивања представник је 
дужан доставити овјерену изјаву о испуњавању услова 
из члана 4. ст. (2) и (3) и члана 5. ст. (3) ове Oдлуке, а 
која је саставни дио ове Oдлуке. 

(4) За обнављање уписивања у регистре представника 
плаћа се административна такса и посебни трошкови 
поступка који су прописани посебним прописима. 

(5) Уколико представник у року који је одређен позивом 
Института за уплату административнe таксe и посебних 
трошкова поступка за обнављање уписивања 
представникa у одговарајући регистар не изврши 
уплату прописане административне таксe и посебних 

трошкова поступка, сматрaт ћe се дa je oдустаo oд 
захтијева за обнављање уписивања у одговарајући 
регистар представника, тe ћe Институт донијети 
рјешењe o брисању из регистра. 

Члан 14. 
(Објављивање библиографских података) 

(1) Библиографски подаци о представницима објављују се 
најмање једанпут годишње у "Службеном гласнику 
Института". 

(2) Листе представника са библиографским подацима 
доступне су заинтересованим лицима на интернет 
страници Института. 

V - СТРУЧНИ ИСПИТ 

Члан 15. 
(Стручни испит) 

(1) Стручни испит из чл. 4. и 5. ове Oдлуке полаже се пред 
Институтом, на начин и у складу са одредбама 
Правилника о полагању стручног испита за 
представнике. 

(2) Институт води регистар лица која су положила стручни 
испит за патентне представнике и представнике за 
жигове. 

(3) За полагање стручног испита плаћа се административна 
такса и посебни трошкови поступка који су прописани 
посебним прописима. 

VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 
(Статус представника који су уписани у регистрима) 

(1) Рјешења према којима је извршено уписивање 
представника у регистар патентних представника и 
представника за жигове до ступања на снагу ове 
Oдлуке остају на снази и на њих ће се примјењивати 
одредбе ове Oдлуке. 

(2) Код представника који су на дан ступања на снагу ове 
Oдлуке уписани у регистре патентних представника и 
представника за жигове као заједничка адвокатска 
канцеларија, Институт ће по службеној дужности у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Oдлуке 
извршити усклађивање уписаних података у 
регистрима представника с чл. 4. ст. (2) и 5. ст. (2) ове 
Oдлуке на начин да ће умјесто заједничке адвокатске 
канцеларије, као представника под истим регистарским 
бројем уписати адвоката који је на дан ступања на 
снагу ове Oдлуке уписан у одговарајућем регистру у 
име заједничке адвокатске канцеларије, o чему ће 
Институт донијети одговарајуће рјешење. 

Члан 17. 
(Престанак примјене ранијег прописа) 

Даном ступања на снагу ове Oдлуке престаје важити 
Одлука о условима за упис у регистре представника за 
заштиту индустријске својине које води Институт за 
интелектуалну својину Босне и Херцеговине ("Службени 
гласник БиХ", број 108/10). 

Члан 18. 
(Ступање на снагу) 

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 01-02-2-662/17JM 
24. oктoбра 2017. године 

Мостар
Директор 

Јосип Мерџо, с. р.
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