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ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

На основу члана 119 Закона о патенту („Службени гласник БиХ“ број 53/10), члана 101 
Закона о жигу („Службени гласник БиХ“ број 53/10), члана 100 Закона о индустријском 
дизајну („Службени гласник БиХ“ број 53/10) и члана 89 Закона о заштити ознака 
географског поријекла („Службени гласник БиХ“ број 53/10), директор Института за 
интелектуалну својину Босне и Херцеговине д о н о с и 

 

ПРАВИЛНИК 

О СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ЗА ЗАШТИТУ ИНДУСТРИЈСКЕ 
СВОЈИНЕ 

 

ДИО ПРВИ - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1 

(Обим примјене) 
 

 Овим правилником прописују се начин, услови и програм стручног испита за 
лица која се баве представљањем у поступцима стицања, одржавања, промета и 
престанка права индустријске својине (у даљњем тексту: заштита индустријске својине) 
пред Институтом за интелектуалну својину Босне и Херцеговине. 

 
Члан 2 

(Овлашћења за спровођење стручног испита) 
 

Стручни испит спроводи Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине (у 
даљњем тексту: Институт). 
 
 



 

 

ГЛАВА I - СТРУЧНИ ИСПИТ 

Члан 3 
(Врсте стручног испита) 

 
(1) Стручни испит се полаже за патентног представника и представника за жигове. 

(2) Стручни испит из претходног става овог члана полажу лица која испуњавају услове 
стручне спреме утврђене чл. 4 и 5 Одлуке о условима за уписивање у регистре 
представника за заштиту индустријске својине које води Институт за интелектуалну 
својину Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 108/10). 

Члан 4 
(Обим провјере знања на стручном испиту) 

 
 Стручним испитом провјерава се одговарајући степен знања из области права 
индустријске својине и управног права које је неопходно за обављање послова 
представљања. 
 

Члан 5 
(Садржина стручног испита) 

 
(1) Стручни испит обухвата: управни поступак, управни спор, заштиту проналазака, 
заштиту жигова, заштиту индустријског дизајна, регистрацију ознака географског 
поријекла и промет права индустријске својине. 

(2) Програм стручног испита за лице које се бави представљањем у поступку заштите 
индустријске својине (у даљњем тексту: програм) садржи градиво, правне изворе и 
литературу за свако подручје из претходног става овог члана. 

(3) Програм из става (2) овог члана прилаже се уз овај правилник и чини његов 
саставни дио. 

 

ГЛАВА II - ИСПИТНА КОМИСИЈА 

 
Члан 6 

(Испитна комисија) 
 

(1) Стручни испит полаже се пред Испитном комисијом Института (у даљњем тексту: 
Комисија). 

(2) Комисију из става (1) овог члана сачињавају четири члана од којих је један члан са 
Правног факултета, који предаје предмет право интелектуалне својине, један из 
Министарства правде и два члана из Института. 

(3) Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља секретар 
Комисије, који је стално запослен у Институту. 

(4) Одлуку о именовању чланова и секретара Комисије доноси директор Института у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу овог правилника. 



 

 

(5) Члановима и секретару Комисије припада накнада за рад у складу са посебном 
одлуком директора Института. 

(6) Висина новчане накнаде за рад чланова и секретара Комисије утврђује се на начин 
прописан чланом 6 Одлуке о критеријумима за утврђивање новчане накнаде за рад у 
управним одборима, надзорним и другим одборима и другим радним органима из 
надлежности институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 19/09). 

Члан 7 
(Мандат Комисије) 

 
(1) Чланови и секретар Комисије именују се на период од четири године уз могућност 
поновног именовања након истека мандата. 

(2) У случају оставке или трајне спријечености члана или секретара Комисије да 
учествује у раду Комисије, директор Института именује другог члана из исте 
институције на преостали период на који је члан, односно секретар, именован. 

Члан 8 
(Овлашћења Комисије) 

 
(1) Комисија припрема испитна питања за полагање стручног испита за патентног 
представника и представника за жигове на основу програма, спроводи писмени и 
усмени дио испита и доноси одлуку о томе да ли је кандидат положио, односно није 
положио, испит. 

(2) О спровођењу стручног испита води се записник. 

 

ДИО ДРУГИ - СПРОВОЂЕЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА 

ГЛАВА I - ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА 

 

Члан 9 
(Пријављивање испита) 

 
(1) Пријава за полагање стручног испита доставља се Институту у писаној форми. 

(2) Пријава за полагање стручног испита мора да садржи сљедеће податке: 

a) име и презиме, занимање и адресу подносиоца пријаве (пожељни контакт-
телефон, факс, е-mail), 

b) доказ о завршеном факултету (овјерена копија дипломе), 
c) назнаку о стручном испиту, у складу са чланом 3 став (1) овог правилника, за 

који се подноси пријава. 

Члан 10 
(Одлучивање о допустивости полагања) 

 
(1) На основу приложене документације Комисија одлучује о допустивости полагања 
испита, односно о одбијању пријаве, о чему се кандидат обавјештава писменим путем. 



 

 

(2) Кандидат којем је дозвољено да полаже испит дужан је да плати прописане 
посебне трошкове поступка за полагање испита и достави доказ о уплати најкасније до 
приступања полагању испита. 

(3) Кандидат који је положио правосудни испит ослобађа се полагања дијела испита 
који се односи на управни поступак и управни спор. 

(4) Рјешење о одбијању пријаве за полагање стручног испита се образлаже. 

(5) Против рјешења о одбијању пријаве дозвољена је жалба Комисији за жалбе 
Института у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

Члан 11 
(Начин извјештавања кандидата) 

 
(1) Обавјештење о полагању стручног испита доставља се кандидату у писаној форми. 

(2) Обавјештење из претходног става овог члана садржи датум, вријеме и мјесто 
полагања испита. 

(3) Вријеме полагања стручног испита не може да буде краће од једног мјесеца, нити 
дуже од три мјесеца од дана достављања обавјештења кандидату. 

Члан 12 
(Разлози за одлагање испита) 

 
 Полагање стручног испита на писмени захтјев кандидата може да се одложи 
због болести кандидата или због других оправданих разлога, о чему одлучује Комисија. 
 

Члан 13 
(Остали разлози) 

 
 Ако кандидат одређеног дана не приступи полагању стручног испита, не преда 
писмени рад или одустане од започетог полагања усменог дијела испита, сматраће се 
да није положио стручни испит. 
 

ГЛАВА II - НАЧИН ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА 

 
Члан 14 

(Писмени дио испита) 
 

(1) Писмени дио испита за патентног представника и представника за жигове полаже 
се у облику практичног теста, тако да се, примјера ради, изради пријава патента, 
пријава жига, односно индустријског дизајна, изради одговор на резултат испитивања, 
предлог за проглашавање ништавим рјешења о признању права и сл. 
 
(2) Писмени дио испита за патентног представника састоји се од израде једног од 
докумената из области патентног права и једног од докумената из области жиговног 
права, права индустријског дизајна, односно регистрације ознаке географског 
поријекла. 



 

 

(3) Писмени дио испита за представника за жигове састоји се од израде једног од 
докумената из области жиговног права, индустријског дизајна, односно регистрације 
ознаке географског поријекла. 

(4) Расположиво вријеме за писмени дио испита су четири часа за испит из става (2), 
односно два часа за испит из става (3) овог члана. 

(5) На писменом дијелу испита кандидату је дозвољено да користи законе, 
међународне уговоре и међународне класификације патената, жигова и индустријског 
дизајна. 

Члан 15 
(Усмени дио испита) 

 
(1) Усмени дио испита полаже се након писменог дијела испита. На усменом дијелу 
испита кандидат се испитује из испитног градива утврђеног програмом. 

(2) Право полагања усменог дијела испита има кандидат који је позитивно оцијењен на 
писменом дијелу испита. 

(3) Усмени дио испита траје најдуже 30 минута. 

Члан 16 
(Коришћење писма и језика) 

 
 На писменом, односно усменом дијелу испита кандидат слободно одлучује о 
коришћењу писма и језика који су у званичној употреби у Босни и Херцеговини. 
 

Члан 17 
(Припрема испитних питања) 

 
 Комисија утврђује садржину писменог дијела испита и питања за усмени дио 
испита за сваког кандидата најраније 24 часа прије полагања испита. 
 

Члан 18 
(Оцјењивање кандидата) 

 
(1) За сваку тематску област из програма даје се посебна оцјена. На основу посебних 
оцјена Комисија оцјењује укупан успјех кандидата на испиту. 

(2) Успјех кандидата на испиту оцјењује се оцјеном „положио“, односно „није 
положио“. 

(3) Испит је положио кандидат који је добио оцјену „положио“ из сваке тематске 
области. 

(4) Кандидат који није добио задовољавајућу оцјену из једне тематске области 
упућује се на поправни испит. 

(5) Оцјеном „није положио“ оцјењује се кандидат који није задовољио из најмање 
двију тематских области. 

(6) Након завршеног писменог и усменог дијела испита Комисија већином гласова 
одлучује о положеном испиту. У случају да одлука не може да се донесе већином 
гласова, одлучујуће је мишљење предсједника Комисије. 



 

 

Члан 19 
(Поправни испит) 

 
(1) Поправни испит кандидат може да полаже у року који одреди Комисија, који не 
може да буде краћи од 30 дана, нити дужи од три мјесеца од дана одржавања усменог 
дијела испита. 

(2) Ако кандидат не добије задовољавајућу оцјену на поправном испиту, сматраће се 
да није положио стручни испит. 

(3) Кандидат може највише три пута да приступи полагању стручног испита, на начин и 
под условима утврђеним овим правилником. 

Члан 20 
(Потврда о положеном испиту) 

 
(1) Кандидату који је положио стручни испит Комисија издаје потврду о положеном 
стручном испиту. 

(2) Кандидат који је положио стручни испит стиче право уписивања у регистар 
патентних представника, односно представника за жигове, под условима прописаним 
Одлуком о условима за уписивање у регистре представника за заштиту индустријске 
својине које води Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине. 

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

 

ГЛАВА III - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 21 

(Стављање прописа ван снаге) 
 

 Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о 
стручном испиту за представнике за заштиту индустријске својине („Службени гласник 
БиХ“ бр. 26/05 и 86/09). 

 
Члан 22 

(Ступање на снагу) 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику БиХ“ . 
 
 
Број ИП-01490/11-01ВЛ                  Директорица 

25. фебруарa 2011. године                       Института за интелектуалну својину 

                Мостар      Босне и Херцеговине                                                                              

                                                                                             Лидија Вигњевић с.р. 

 

 

 



 

 

ПРИЛОГ: 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ИСПИТА 

за представнике за заштиту индустријске својине 

 

I - ОПШТИ ДИО 

А) Управни поступак и управни спор 

1) Појам управног поступка 
2) Основни принципи управног поступка 
3) Надлежност (стварна и мјесна) 
4) Странка и њено представљање 
5) Комуницирање органа и странака 
6) Достављање писмена 
7) Рокови и поврат у пређашње стање 
8) Трошкови поступка 
9) Покретање поступка и захтјеви странака 
10)  Поступак до доношења рјешења 
11)  Доказивање 
12)  Акти органа управе 
13)  Редовни правни лијекови 
14)  Поништење, укидање и мијењање рјешења 
15)  Извршење рјешења и закључака 
16)  Појам управног спора 
17)  Надлежност и правна средства 
18)  Покретање управног спора 
19)  Обавезност пресуда (у управном спору) 

 

II - ПОСЕБНИ ДИО 

А) Индустријска својина 

20)  Појам индустријске својине 
21)  Оправданост правне заштите индустријске својине 
22)  Извори права индустријске својине – национални и међународни 
23)  Статус, надлежности и финансирање Института за интелектуалну својину БиХ 
24)  Представљање правних и физичких лица у поступку пред Институтом 
25)  Регистри које води Институт 
26)  Област примјене права индустријске својине - територијални принцип 
27)  Промет права индустријске својине 
28)  Комисија за жалбе Института за интелектуалну својину БиХ 
29)  Грађанскоправна заштита  права индустријске својине 
30)  Царинске мјере 
31)  Кривичноправна заштита права индустријске својине 
32)  Прекршајноправна заштита права индустријске својине 

 

 



 

 

B) Заштита проналазака 

33)  Проналазак као предмет патентне заштите  
34)  Национални третман 
35)  Принцип територијалности 
36)  Право првенства   
37)  Услови за заштиту проналаска 
38)  Новост 
39)  Инвентивни ниво 
40)  Индустријска примјенљивост 
41)  Изузеци од патентибилности 
42)  Стање технике 
43)  Материјална и морална права проналазача 
44)  Поступак за признање патента 
45)  Начин стицања права на патент у Босни и Херцеговини 
46)  Национална пријава 
47)  Пријава поднесена у складу са Споразумом о сарадњи и проширењу европског   

патента 
48)  Садржина пријаве патента 
49)  Датум подношења пријаве патента 
50)  Накнадне измјене у пријави 
51)  Јединство проналаска 
52)  Допунска пријава, допунски патент 
53)  Формално испитивање пријаве патента 
54)  Објављивање пријаве 
55)  Поступак након објављивања пријаве патента  
56)  Поступак потпуног испитивања пријаве патента 
57)  Консензуални патент 
58)  Претварање пријаве патента у пријаву индустријског дизајна 
59)  Признање патента 
60)  Ограничење учинка патента 
61)  Трајање, одржавање и престанак патента 
62)  Проглашавање рјешења о признању патента ништавим 
63)  Жалбени поступак 
64)  Европски патент 
65)  Пријава патента у складу са Уговором о сарадњи у области патената (PCT) 
66)  Садржина и обим патента - искључива права носиоца патента 
67)  Ограничење искључивих права носиоца патента 
68)  Присилна лиценца 
69)  Одржавање права на патент 
70)  Престанак права на патент 
71)  Свједоџба о додатној заштити 
72)  Међународна пријава патента у складу са Уговором о сарадњи у области   

патената (PCT) 
73)  Поступак за проглашавање ништавим рјешења о признању права на патент 
74)  Проналасци из радног односа 
75)  Међународна класификација патената (МКП), структура и примјена МКП за  

класификовање и претраживање у фонду патената 
76)  Појам топографије интегрисаних кола 
77)  Предмет и услови за заштиту топографије интегрисаних кола 
78)  Поступак заштите топографије интегрисаних кола 
79)  Искључива права, ограничење, трајање и промет топографије интегрисаних 

кола 

 



 

 

C) Заштита робних и услужних жигова 

80)  Појам жига 
81)  Знаци који не могу да се штите жигом 
82)  Право првенства (приоритет) 
83)  Унијско и сајамско право првенства 
84)  Вишеструко право првенства 
85)  Национални третман 
86)  Начин стицања права на жиг у Босни и Херцеговини 
87)  Национална пријава 
88)  Врсте жигова  
89)  Индивидуални жиг 
90)  Колективни жиг  
91)  Жиг гаранције 
92)  Жигови Well-known  
93)  Разлози за искључење заштите жигом 
94)  Апсолутни разлози 
95)  Релативни разлози 
96)  Добровољно ограничење обима заштите «дисклејмер» 
97)  Поступак за признање жига 
98)  Садржина пријаве 
99)  Класификовање робе и услуга 
100) Датум подношења пријаве 
101) Накнадне измјене у пријави  
102) Раздвојене пријаве 
103) Формално испитивање пријаве 
104) Одбијање пријаве за признање жига 
105) Објављивање пријаве жига 
106) Мишљење заинтересованог лица 
107) Приговор 
108) Стицање права на жиг 
109) Искључива права носиоца жига 
110) Проглашење рјешења о признању жига ништавим  
111) Жалбени поступак 
112) Ограничење права носиоца жига 
113) Трајање права 
114) Одржавање права на жиг 
115) Коришћење жига 
116) Престанак жига 
117) Међународно регистровање жига у складу са Мадридским аранжманом о 

међународном регистровању жигова и Протоколом уз Мадридски аранжман о 
међународној регистрацији жигова, принципи, правно дејство 

118) Поступак проглашавања ништавим рјешења о признању жига 
119) Поступак за престанак жига због некоришћења 
120) Поновна регистрација жига - услови 
121) Међународна класификација робе и услуга установљена Ничанским  

 аранжманом (Ничанска класификација), структура и примјена Ничанске 
 класификације за класификовање робе и услуга и претраживање у фонду 
жигова 

122) Нелојална конкуренција  

 

 

 



 

 

D) Заштита индустријског дизајна 

123) Појам индустријског дизајна 
124) Област примјене права - територијални принцип 
125) Предмет заштите индустријским дизајном 
126) Новост 
127) Индивидуални карактер 
128) Право првенства - приоритет 
129) Унијско и сајамско право првенства 
130) Вишеструко право првенства 
131) Национални третман 
132) Поступак за признање индустријског дизајна 
133) Садржина пријаве 
134) Класификовање индустријског дизајна 
135) Датум подношења пријаве 
136) Накнадне измјене у пријави (правно дејство) 
137) Апсолутни разлози за одбијање пријаве 
138) Релативни разлози за одбијање пријаве 
139) Одбијање захтјева за признање индустријског дизајна 
140) Објављивање пријаве 
141) Мишљење заинтересованог лица 
142) Приговор 
143) Претварање пријаве индустријског дизајна у пријаву патента 
144) Стицање права на индустријски дизајн 
145) Искључива права 
146) Ограничење искључивих права 
147) Трајање права 
148) Престанак права 
149) Поступак проглашавања ништавим рјешења о признању индустријског дизајна 
150) Жалбени поступак 
151) Локарнски аранжман о установљењу међународне класификације за 
индустријски дизајн - структура - примјена Локарнске класификације за 
класификовање и претраживање у фонду индустријског дизајна 
152) Међународна заштита  индустријског дизајна у складу са Хашким   
 споразумом о међународној регистрацији индустријског дизајна 

E) Заштита ознака географског поријекла 

153)  Ознака географског поријекла 
154)  Географска ознака 
155)  Име поријекла 
156)  Надлежност за поступак за заштиту ознака поријекла 
157)  Поступак по пријави  имена поријекла или географске ознаке 
158)  Садржина пријаве 
159)  Датум подношења пријаве 
160)  Испитивање уредности пријаве  
161)  Испитивање услова за регистровање имена поријекла или географске ознаке 
162)  Објављивање пријаве и приговор 
163)  Рјешење о регистрацији имена поријекла или географске ознаке 
164)  Поступак по пријави за признање статуса овлашћеног корисника имена 

поријекла или географске ознаке  
165)  Садржина и обим права које има овлашћени корисник имена поријекла или 

географске ознаке  
166)  Неовлашћено коришћење ознака географског поријекла  
167)  Престанак важења имена поријекла или географске ознаке 



 

 

168)  Престанак и укидање статуса овлашћеног корисника имена поријекла или 
географске ознаке 

169)  Проглашавање ништавим рјешења о регистровању имена поријекла или 
географске ознаке 

170)  Жалбени поступак 

ПРАВНИ ИЗВОРИ - ЛИТЕРАТУРА: 

- Париска конвенција за заштиту индустријске својине (www.ipr.gov.ba) 
- Мадридски аранжман о међународном регистровању жигова (www.ipr.gov.ba) 
- Протокол који се односи на Мадридски аранжман о међународном 

регистровању жигова („Службени лист  БиХ - Међународни уговори“  број 8/08) 
- Уговор о сарадњи у области патената (PCT) („Службени лист РБиХ“ број 14/96) 
- Споразум о сарадњи у области патената (Споразум о сарадњи и проширењу) 

(„Службени гласник БиХ - Међународни уговори“ број 2/04) 
- Уговор о интелектуалној својини за интегрисана кола („Службени лист  БиХ -

Међународни уговори“  број 15/06) 
- Женевски акт Хашког споразума о међународној регистрацији индустријског 

дизајна („Службени лист  БиХ - Међународни уговори“  број 6/07) 
- Локарнски аранжман о установљењу међународне класификације за 

индустријски дизајн 
- Ничански аранжман о међународном регистровању робе и услуга у сврху 

регистрације жигова 
- Закон о управном поступку („Службени гласник БиХ“ број 29/02) 
- Закон о управним споровима Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ 

број 19/02) 
- Закон о оснивању Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“ број 43/04) 
- Закон о патенту („Службени гласник БиХ“ број 53/10)  
- Закон о жигу („Службени гласник БиХ“ број 53/10)  
- Закон о индустријском дизајну („Службени гласник БиХ“ број 53/10) 
- Закон о заштити ознака географског поријекла („Службени гласник БиХ“ број 

53/10) 
- Закон о облигационим односима (уговор о лиценци и нелојална конкуренција) 
- Закон о заштити топографије интегрисаних кола („Службени гласник БиХ“ број 

53/10)  
- Правилник о поступку за признање патента и консензуалног патента („Службени 

гласник БиХ“ број 105/10) 
- Правилник о поступку признања жига („Службени гласник БиХ“ број 105/10) 
- Правилник о поступку признања индустријског дизајна („Службени гласник БиХ“ 

број 108/10)  
- Правилник о поступку признања ознака поријекла производа, имена поријекла и 

географских ознака („Службени гласник БиХ“ број 109/10) 
- Одлука о условима за уписивање у регистре представника за заштиту 

индустријске својине које води Институт за интелектуалну својину Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 108/10) 

- Један од уџбеника права индустријске својине. Препоручује се: проф. др 
Слободан Марковић, Право интелектуалне својине, „Магистрат“ и Правни 
факултет у Сарајеву, Сарајево, 2007. 

 Напомена: Сви закони, подзаконски акти и међународни уговори могу да се 
пронађу на web-страници Института: www.ipr.gov.ba 
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