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директорица Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ЗА ПРИЗНАЊЕ ПАТЕНТА И КОНСЕНЗУАЛНОГ ПАТЕНТА
ДИО ПРВИ – ОБИМ ПРИМЈЕНЕ ПРАВИЛНИКА
Члан 1
(Предмет Правилника)
(1) Правилником о поступку за признање патента и консензуалног патента (у даљњем
тексту: Правилник) ближе се уређују одређена питања садржана у Закону о патенту (у
даљњем тексту: Закон, "Службени гласник БиХ" број 53/10) у вези с поступцима који се
воде пред Институтом за интелектуалну својину Босне и Херцеговине (у даљњем
тексту: Институт).
(2) Ако овим правилником није другачије прописано, одредбе које се односе на патент
на одговарајући начин се примјењују на консензуални патент.
ДИО ДРУГИ - ПОСТУПАК ЗА ПРИЗНАЊЕ ПАТЕНТА
ГЛАВА I. ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЗНАЊЕ ПАТЕНТА
Члан 2
(Подношење пријаве патента)
(1) Пријава патента подноси се у складу са чланом 20 Закона, у писаном облику,
директно или поштом, тако да се захтјев за признање патента подноси у два примјерка
а остали састојци пријаве у једном примјерку.
(2) Пријава патента може да се поднесе и телефаксом или на званични е-mail
Института под условом да се у року од петнаест дана од њеног пријема у Институт
достави у облику прописаном одредбом члана 9 овога правилника.
(3) Уз пријаву патента подносе се сљедећи додаци:
a) доказ о уплаћеној управној такси (у даљњем тексту: такса) и накнади посебних
трошкова поступка (у даљњем тексту: трошкови поступка), или потврда о
чланству у једном од регистрованих удружења иноватора с територије Босне и
Херцеговине, као доказ на основу којег се тражи умањење износа за плаћање
такси и трошкова поступка. Као доказ о уплати достављају се оригинална
уплатница или неки други доказ,

b) пуномоћ за заступање ако се пријава подноси посредством представника;
уколико представник подноси генералну пуномоћ, потребно је уз сваки предмет
који заступа доставити копију генералне пуномоћи,
c) изјава о заједничком представнику у случају више подносилаца,
d) изјава проналазача у случају кад не жели да буде наведен у пријави,
e) препис прве пријаве овјерене од надлежног органа ако је затражено право
првенства у складу са чланом 26 Закона,
f) потврда о излагању на међународној изложби ако је проналазак био изложен у
складу са чланом 9 тачка б) Закона,
g) доказ или подаци о узорку живог биолошког материјала ако је он нужан за
откривање проналаска у складу са чланом 20 став (3) Закона,
h) попис нуклеотидних и/или амино-киселинских секвенци ако пријава садржава
откривање једне нуклеотидне и/или амино-киселинске секвенце или више њих.
Члан 3
(Образац захтјева за признање патента)
(1) Захтјев за признање патента садржава:
a) изричиту назнаку да се захтијева признање патента,
b) назив проналаска који јасно и сажето изражава суштину проналаска и не смије
да садржава комерцијалне називе, жигове, имена, шифре, скраћенице
уобичајене за поједине производе и слично,
c) податке о подносиоцу пријаве, е-mail и контакт-телефон, за физичка лица
презиме, име и пребивалиште, или фирма и сједиште за правна лица; ако
постоји више подносилаца, назнаку о писаној изјави о заједничком
представнику,
d) податке о проналазачу, презиме, име и пребивалиште, или назнаку о писаној
изјави проналазача да не жели да буде наведен у пријави патента; ако је
проналазач уједно и подносилац пријаве, потребно је навести назнаку о томе,
e) податке о представнику, презиме, име и пребивалиште, или фирму и сједиште
ако је ријеч о правном лицу,
f) ознаку проналаска према Међународној класификацији патената (у даљњем
тексту: МКП),
g) назнаку за улазак у националну фазу пријаве PCT и податке наведене у
додатном листу обрасца из става (2) овог члана,
h) захтјев са подацима о праву првенства из члана 25 Закона, назнаку државе којој
је поднесена прва пријава, датум кад је поднесена и број који јој је додијељен,
i) назнаку о излагању проналаска на изложби у складу са чланом 9 тачка б)
Закона,
j) назнаку о захтјеву за издвајање из пријаве уз навођење броја првобитне пријаве
у складу са чланом 23 Закона,
k) адресу за кореспонденцију на територији Босне и Херцеговине, која је, у
правилу, пребивалиште подносиоца пријаве или његовог представника, или
заједничког представника, ако има више подносилаца пријаве, уз навођење
броја телефона, телефакса или е-maila,
l) контролни попис:
– број страница описа проналаска,
– број патентних захтјева и број страница патентних захтјева,
– број цртежа и број страница цртежа,
– сажетак,
– прилози уз пријаву,
m) назнаку о плаћеним таксама и трошковима поступка,
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n) потпис или печат подносиоца пријаве, односно потпис или печат његовог
представника ако га има.
(2) Подаци из става (1) овог члана наводе се на обрасцу захтјева за признање патента
П01, а подаци из тачке г) истог става на додатном листу ДЛ4. Наведени образац и
додатни лист саставни су дио овога правилника.
(3) Ако предвиђени простор у појединој рубрици обрасца из става (2) овог члана није
довољан, захтијевани податак, с ознаком рубрике и њенe пунe садржине, прилаже се
као посебан додатак обрасцу.
(4) Институт не провјерава истинитост података наведених у захтјеву за признање
патента.
(5) Овјерен примјерак попуњеног обрасца захтјева из става (2) овог члана Институт
доставља подносиоцу.
Члан 4
(Попуњавање обрасца захтјева)
(1) Образац се попуњава на компјутеру или писаћој машини, јасним словима и без
грешака.
(2) Институту се подносе два примјерка обрасца од којих један примјерак задржава
Институт, а други примјерак са уписаним бројем пријаве патента, улазним бројем
протокола, датумом и овјером се доставља подносиоцу и служи као доказ о
утврђивању датума подношења пријаве.
Члан 5
(Описивање проналаска)
(1) Описивање проналаска саставља се на начин и према редослиједу прописаним у
овом члану.
(2) У описивању се најприје наводи назив проналаска који се појављује у захтјеву и:
a) подручје технике на које се проналазак односи (уз назнаку МКП ако је
подносиоцу пријаве позната),
b) технички проблем за чије се рјешење тражи заштита патентом,
c) стање технике (приказ и анализа познатих рјешења дефинисаног техничког
проблема), изложено у обиму који је познат подносиоцу пријаве, а који је нужан
за разумијевање проналаска и испитивање пријаве. При томе је пожељно
цитирати патентна документа и друге изворе који се односе на описано стање
технике,
d) излагање суштине проналаска тако да се технички проблем и његово рјешење
могу да разумију, те навођење техничке новости проналаска у односу на
претходно стање технике,
e) кратко описивање цртежа ако их има,
f) детаљно описивање најмање једног од начина остваривања проналаска уз
навођење примјера извођења и с позивом на цртеже ако постоје,
g) начин индустријске или друге примјене проналаска ако није очит из описа или
саме природе проналаска.
(3) Пожељно је да сваком од дијелова наведених у ставу (2) овог члана претходи
одговарајући наслов. Изузетно, могу да се примјењују друкчији начин и редослијед
састављања описа ако би, због природе проналаска, такав начин резултирао бољим
разумијевањем проналаска и економичнијим приказом.
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(4) Рјешење техничког проблема образложеног у описивању проналаска:
a) мора да биде одређено без произвољности и претпоставки; све битне
карактеристике проналаска морају да биду предочене јасно и недвосмислено
тако да га лице вјешто у струци може да изведе,
b) ако се проналазак односи на поступак, треба да садржи све његове битне
карактеристике, тако да је извођење поступка видљиво у цијелости, што је
потребно доказати примјерима извођења,
c) ако се проналазак односи на конструкцију и приказан је на слици, треба да
садржи подробан опис рјешења конструкције с позивањем на слику, а као доказ
изводљивости потребно је да се опише начин дејствовања појединих битних
састојака и начин дејствовања конструкције као цјелине,
d) ако постоји више начина за извођење истог проналаска, треба да садржи њихов
опис.
(5) Ако подносиоцу МКП ознака није позната, њу ће одредити Институт уз наплату
трошкова поступка.
Члан 6
(Патентни захтјеви)
(1) Патентни захтјеви морају да буду састављени тако да дефинишу проналазак
искључиво техничким карактеристикама проналаска.
(2) Број патентних захтјева мора да буде разуман с обзиром на природу проналаска за
који се захтијева заштита. Ако постоји више патентних захтјева, њихов редослијед се
означава арапским бројевима.
(3) Патентни захтјеви, кад год је то могуће, садржавају:
a) уводни дио који започиње називом проналаска, а затим оне техничке
карактеристике које у међусобној комбинацији припадају претходном стању
технике, а нужне су за дефинисање карактеристика проналаска за које се тражи
заштита,
b) други карактеристични дио захтјева, којем претходи израз "карактеризован
тиме" или "назначен тиме", у којем се наводе техничке карактеристике
проналаска за које се, у комбинацији с техничким карактеристикама претходног
стања технике из става (3) тачке а) овог члана, тражи заштита патентом.
(4) Ако је удовољено услову о јединству проналаска из члана 18 Закона, пријава
патента може да садржи више независних захтјева исте категорије (производ, поступак,
уређај, примјена) ако предмет пријаве проналаска није могуће обухватити једним
захтјевом.
(5) Уз сваки патентни захтјев у којем су наведена битна обиљежја проналаска може да
се постави један или више зависних патентних захтјева који се односе на специфична
обиљежја проналаска.
(6) Зависни патентни захтјев садржава специфична обиљежја проналаска неког другог
(зависног или независног) патентног захтјева и, ако је то могуће, на почетку садржава
упућивање на други патентни захтјев или друге патентне захтјеве. Након тога се наводе
додатна обиљежја за које се тражи заштита. Сви зависни патентни захтјеви који се
позивају на претходни патентни захтјев или на више њих морају да буду груписани тако
да се лако одреди веза међусобно зависних захтјева и да се њихово значење у тој вези
може лако да протумачи.
(7) Патентни захтјеви, осим кад је то апсолутно потребно, не смију да се у погледу
техничких карактеристика проналаска позивају на опис или цртеже. Нарочито не смију
да се позивају наводом: "као што је то описано у дијелу… описа", или "као што је
приказано на слици… цртежа".
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(8) Ако пријава патента садржава цртеже, пожељно је да послије техничких
карактеристика наведених у патентним захтјевима слиједе позивне ознаке које се
односе на те карактеристике. Ако су употријебљене, пожељно је да су позивне ознаке
стављене у заграде. Ако увођење позивних ознака не олакшава разумијевање
патентног захтјева, не треба их уводити. Позивне ознаке не могу да се тумаче као
ограничење захтјева.
(9) Јединствена проналазачка замисао остварује се кад је више проналазака тако
повезано да између њих постоји техничка веза која обухвата једну или више истих или
одговарајућих посебних техничких карактеристика. Израз "посебне техничке
карактеристике" означава оне техничке карактеристике које одређују допринос којим
сваки од наведених проналазака, посматран као цјелина, мијења постојеће стање
технике. Оцјена о томе да ли је више проналазака међусобно повезано тако да чине
јединствену проналазачку замисао доноси се без обзира на то да ли су проналасци
дефинисани у одвојеним патентним захтјевима, или као алтернативе у оквиру једног
патентног захтјева.
Члан 7
(Цртежи)
(1) Употребљива површина на листовима који садржавају цртеже не смије да буде
већа од 26,2 x 17 цм и листови не смију да имају исцртане оквире око употребљиве или
употријебљене површине. Најмање маргине јесу:
– горња страна: 2,5 цм
– лијева страна: 2,5 цм
– десна страна: 1,5 цм
– доња страна: 1 цм.
(2) Цртежи се израђују тако да:
a) црте морају да буду уједначено дебеле, црне, добро уочљиве и неизбрисиве, а
површине између црта не смију да се боје или тонирају,
b) попречни пресјеци означавају се сјенчењем које не смије да омета уочљивост
главних црта и позивних ознака,
c) размјера цртежа и јасноћа њиховог графичког извођења морају да буду такви да
се на фотографској репродукцији са умањењем могу без тешкоћа да препознају
све појединости,
d) сви бројеви, слова и позивне ознаке на сликама морају да буду једноставни и
јасни, заграде, кругови или наводници не смију да се употребљавају у вези с
бројевима и словима,
e) елементи на слици морају да буду пропорционални осим ако су диспропорције
нужне за већу јасноћу слика,
f) висина бројева и слова не смије да буде мања од 0,32 цм; за описивање цртежа
употребљава се латинична или, ако је уобичајено, грчка абецеда,
g) један лист цртежа може да садржи више слика; ако је једна слика као цјелина
израђена на два листа или на више листова, дијелови слика на различитим
листовима морају да се израде тако да цијела слика може да се састави без
заклањања, односно преклапања појединих дијелова слике с различитих
листова; слике на једном листу морају да буду распоређене једна испод друге,
међусобно јасно одвојене, али без већег слободног простора између себе;
различите слике морају да се означе редослиједом арапским бројевима и
независно од означавања листова,
h) позивне ознаке које нису поменуте у опису не смију да се појаве ни у цртежу и
обрнуто,
i) исте карактеристике, ако су означене позивним ознакама, морају у цијелој
пријави да буду означене истим ознакама,
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ако цртежи садржавају велик број позивних ознака, препоручује се да се
приложи посебан лист с пописом свих позивних ознака и карактеристика
означених тим ознакама,
k) цртежи не смију да садржавају текстуалне дијелове осим кад је то нужно; кратке
ријечи као што су "вода", "пара", "отворено", "затворено", "пресјек А-Б" или
кратке кључне ријечи нужне за разумијевање текста у блок – дијаграму и
дијаграму тока.
(3) Цртежи се израђују употребом средстава која омогућују израду цртежа у складу са
ставом (2) овог члана.
j)

Члан 8
(Сажетак)
(1) Сажетак садржава назив проналаска и кратку садржину суштине проналаска који је
приказан у опису, патентним захтјевима и цртежу. Кратак преглед мора да упозори на
подручје технике на које се односи проналазак и мора да омогући јасно разумијевање
техничког проблема, рјешења тог проблема и основни начин, односно начине употребе
проналаска. Ако је потребно, у сажетку може да се наведе хемијска формула која, од
свих формула садржаних у пријави, најбоље карактерише проналазак.
(2) Сажетак не смије да садржи наводе у вези с произвољним својствима и
вриједностима проналаска, нити наводе у вези с теоретским могућностима примјене.
(3) Ако пријава патента садржава цртеж, подносилац пријаве треба да назначи слику
или, изузетно, више слика које предлаже за објављивање уз сажетак. Институт може да
одлучи да објави другу слику или више других слика ако сматра да боље карактеришу
проналазак. Све главне карактеристике проналаска које су наведене у сажетку и
илустроване сликом морају да буду праћене позивним ознакама у загради.
(4) Сажетак мора да буде састављен тако да може ефикасно да послужи као
инструменат за претрагу у одређеном подручју технике, посебно да се на основу њега
оцијени потреба за увидом у комплетну пријаву патента.
(5) Сажетак садржава највише 150 ријечи.
Члан 9
(Упутство за састављање пријаве патента)
(1) Састојци пријаве патента морају да буду прикладни за директно фотографско
умножавање, за умножавање електростатичким поступком, за офсетну штампу и
скенирање у неограниченом броју примјерака. Листови не смију да буду згужвани или
подерани, не смију да се пресавијају. Може да се употребљава само једна страна
листа.
(2) Листови су формата А4 папира (29,7 x 21 цм), бијеле боје, глатки, без сјаја, јаки,
савитљиви и дуготрајни. Сваки лист се употребљава тако да су горња и доња страна
листа краће стране формата (тзв. високи формат).
(3) Сваки од састојака пријаве патента (захтјев за признање патента, опис проналаска,
патентни захтјеви, цртежи и сажетак) мора да почиње на новом листу и да буде
потписан од подносиоца пријаве. Листови морају да буду међусобно спојени тако да их
је лако прелиставати, издвајати и поново спајати.
(4) Најмање дозвољене маргине на листовима који не садржавају цртеже износе:
– горња страна листа 2 цм
– лијева страна листа 2,5 цм
– десна страна листа 2 цм
– доња страна листа 2 цм.
(5) Препоручене највеће маргине на листовима који не садржавају цртеже износе:
– горња страна листа 4 цм
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– лијева страна листа 4 цм
– десна страна листа 3 цм
– доња страна листа 3 цм.
(6) У тренутку подношења пријаве патента маргине на листовима морају да буду
потпуно празне (чисте).
(7) Сви листови у пријави патента морају да буду нумерисани узлазним арапским
бројевима који се стављају на средини горње стране листа, али не на маргину.
(8) Захтјев за признање патента, опис проналаска, патентни захтјев и сажетак морају
да буду читко штампани. Изузетно, графички симболи и ознаке, те хемијске и
математичке формуле, ако је то нужно, могу да се упишу ручно. Размак између редака
текста мора да износи 1,5 редака.
(9) Висина великих слова у тексту не може да буде мања од 0,21 цм, при чему отисак
слова на листу мора да буде тамне и неизбрисиве боје.
(10) Захтјев за признање патента, опис проналаска, патентни захтјеви и сажетак не
смију да садрже цртеже. Опис проналаска, патентни захтјеви и сажетак могу да садрже
хемијске или математичке формуле, а опис проналаска и сажетак – таблице. Патентни
захтјеви и сажетак могу да садрже хемијске или математичке формуле, а опис
проналаска и сажетак – таблице. Патентни захтјеви могу да садрже таблице само ако је
суштина захтјева таква да су пожељне таблице. Таблице и хемијске или математичке
формуле могу да буду приказане у "попречном формату" ако се у "високом формату"
не могу да прикажу на задовољавајући начин. Листови на којима су таблице и хемијске
или математичке формуле приказане у "попречном формату" постављају се тако да
заглавље таблица или формула буде на лијевој страни листа.
(11) Вриједности физичких величина обавезно се исказују у јединицама Међународног
система јединица (СИ). За математичке, хемијске и молекуларне формуле и атомске
масе употребљавају се симболи, а и технички изрази и знакови који су прихваћени и
уобичајени у наведеном подручју технике.
(12) Називи, знакови и симболи морају да се досљедно употребљавају у цијелом тексту
пријаве патента.
(13) Сваки лист текста може да има минималан број погрешака и не смије да се
допуњава, крижа или исписује између редака. Одступање од овога правила дозвољено
је ако се тиме не угрожавају вјеродостојност садржине и могућност квалитетног
умножавања текста.
Члан 10
(Садржине које не смију да се наводе у пријави)
(1) Пријава патента не смије да садржава:
a) наводе или цртеже супротне закону или моралу,
b) наводе који омаловажавају производе или поступке било којег трећег лица или
квалитет и значење пријаве, односно патента тог лица; поређење с претходним
стањем технике, само по себи, не сматра се омаловажавањем,
c) наводе који очито нису битни ни потребни.
(2) Ако пријава патента садржава наводе или цртеже из става (1) тачка а) овог члана,
Институт ће приликом објављивања да их изостави упозоравајући на мјесто и број
изостављених ријечи или цртежа.
(3) Ако пријава патента садржава наводе из става (1) тачка б) овога чланка, Институт
може да их изостави приликом објављивања. Институт ће да упозори на мјесто и број
изостављених ријечи и на захтјев да достави копију изостављених дијелова текста.
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Члан 11
(Накнадни поднесци)
(1) Одредбе чл. 5. до 10. овог правилника примјењују се и на накнадне поднеске
којима се замјењују битни састојци пријаве патента. Ти поднесци достављају се
Институту на једнак начин као и пријава патента.
(2) Уз назнаку да се ради о измјени доставља се и образложење измјене.
(3) Сви битни састојци пријаве патента и поднесци који се накнадно достављају морају
да буду потписани. Ако поднесак није потписан, Институт ће да позове заинтересовану
странку да га потпише у року не дужем од мјесец дана, рачунајући од дана пријема
позива. Ако је у томе року потписан, поднесак задржава датум кад је примљен. У
супротном, сматра се да није поднесен.
(4) Накнадно поднесена документа која се саопштавају трећим лицима или која су у
вези с двије или више пријава патената морају да се поднесу у броју који одговара
броју лица којима се саопштавају, односно броју пријава на које се односе. Ако
заинтересована странка, упркос захтјеву Института, не достави потребан број
примјерака документа, примјерци који недостају обезбиједиће се на терет трошкова
заинтересоване странке.
ГЛАВА II. ЖИВИ БИОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ
Члан 12
(Похрањивање живог биолошког материјала)
(1) Ако проналазак који жели да се заштити патентом укључује употребу или се односи
на живи биолошки материјал који није доступан јавности и који се у пријави патента не
може да опише на начин који би стручном лицу омогућио његово извођење, проналазак
ће да се сматра описаним на довољно јасан и потпун начин, у смислу члана 20 став (3)
Закона, само ако је удовољено овим условима:
a) ако је узорак живог биолошког материјала похрањен у овлашћеној установи у
складу са чланом 20 став (3) Закона, најкасније на дан подношења пријаве
патента,
b) ако пријава патента садржава све податке о похрањеном живом биолошком
материјалу који су познати подносиоцу пријаве,
c) ако се у пријави патента наведе назив овлашћене установе из члана 20 став (3)
Закона и број под којим је биолошки материјал заведен.
(2) Подаци из става (1) тачка ц) овог члана могу да се доставе накнадно:
a) у року од три мјесеца од датума подношења захтјева за признање права
првенства,
b) до дана подношења захтјева за пријевремено објављивање, у складу са чланом
37 став (2) Закона.
Члан 13
(Доступност живог биолошког материјала)
(1) Похрањени узорак живог биолошког материјала учиниће се доступним на захтјев.
Доступност живог биолошког материјала састоји се од издавања његовог узорка
тражиоцу. Тражилац може да буде:
a) било које лице које поднесе такав захтјев у периоду између објављивања
патентне пријаве и признања патента, те, ако подносилац пријаве тако
захтијева, само независни стручњак,
b) било које лице које то затражи након признања патента и упркос поништењу
патента.
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(2) Захтјев за издавање узорка живог биолошког материјала доставља се Институту
на обрасцу који прописује овлашћена установа, у складу са чланом 20 став (3) Закона.
На њему Институт потврђује да је поднесена пријава патента у којој се подносилац
пријаве позвао на похрањивање живог биолошког материјала, те да тражилац има
право да захтијева издавање узорка живог биолошког материјала.
(3) Узорак ће се учинити доступним само онда ако се лице које захтијева његово
издавање обавеже да за вријеме трајања патента неће:
a) тај узорак или било који материјал добијен из тог узорка учинити доступним
трећим лицима,
b) тај узорак или било који материјал добијен из тог узорка употребљавати
другачије осим у експерименталне или истраживачке сврхе, изузимајући ако се
подносилац пријаве или сопственик патента, зависно од случаја, изричито
одрекао права на такву обавезу тражиоца.
(4) На захтјев подносиоца пријаве независном стручњаку треба да се ограничи
доступност похрањеном материјалу на двадесет година од дана подношења пријаве
патента у случају када је пријава одбијена или повучена. У томе случају примијениће
се, на одговарајући начин, одредбе из става (3) овог члана.
(5) Захтјеви подносиоца пријаве из ст. (1) и (4) овог члана могу да се поднесу само до
датума до којег се сматра да су испуњени технички услови за објављивање пријаве
патента.
(6) Обавеза из става (3) тачка б) овог члана не постоји ако се тражилац користи
издатим узорком похрањеног живог биолошког материјала на основу присилне
лиценције.
Члан 14
(Недоступност узорка живог биолошког материјала)
(1) Ако узорак живог биолошког материјала није више доступан у установи у којој је
био похрањен, нити је пренесен у неку другу овлашћену установу у којој би био
доступан, сматра се да у пријави патента проналазак није описан у смислу члана 20
став (3) Закона.
(2) Сматраће се да нису наступиле правне посљедице због недоступности похрањеног
живог биолошког материјала у складу са чланом 93 тачка д) Закона ако је удовољено
овим условима:
a) ако похранилац у року од три мјесеца од дана кад је добио обавијест од
овлашћене установе да је првобитно похрањени живи биолошки материјал
постао недоступан, поново похрани узорак тог живог биолошког материјала под
истим условима као што су они прописани Будимпештанским уговором,
b) ако похранилац при поновном похрањивању приложи потписану изјаву да је
поново похрањени живи биолошки материјал једнак ономе који је првобитно
похрањен,
c) ако Институт у року од четири мјесеца од дана поновног похрањивања прими
примјерак потврде о похрањивању узорка живог биолошког материјала, коју
издаје овлашћена установа и која садржава број пријаве патента, односно
патента на који се похрањивање односи.
(3) Ако је разлог недоступности живог биолошког материјала његова невиталност, он
мора поново да се похрани код исте овлашћене установе код које је био прије тога
похрањен, а ако је неки други разлог, живи биолошки материјал може да се похрани и
код неке друге овлашћене установе.
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(4) Ако овлашћена установа код које је живи биолошки материјал првобитно похрањен
изгуби статус овлашћене установе или престане дејствовати као овлашћена установа
за похрањивање живог биолошког материјала у подручју конкретне врсте живог
биолошког материјала, а похранилац не буде у року од шест мјесеци обавијештен о
насталој промјени, рок од три мјесеца из става (2) тачка а) овог члана почиње да тече
од дана објављивања те промјене у "Службеном гласнику" Института (у даљњем
тексту: Службено гласило).
Члан 15
(Пописи нуклеотидних и/или амино-киселинских секвенци)
(1) Ако пријава патента садржава откривање једне нуклеотидне и/или аминокиселинске секвенце или више њих, опис пријаве мора да садржи попис секвенци.
(2) Сваки попис секвенци који није садржан у опису, односно није приложен, приликом
подношења пријаве патента неће чинити дио описа.
ДИО ТРЕЋИ - РЕГИСТАР ПРИЈАВА ПАТЕНАТА
Члан 16
(Садржина регистра пријава патената)
(1) О пријавама патената којима је закључком утврђен датум подношења Институт
води посебан регистар (у даљњем тексту: регистар пријава патената).
(2) Регистар пријава патената садржи сљедеће податке:
a) број пријаве патента,
b) датум подношења пријаве патента,
c) број и датум првобитне пријаве у случају подјеле пријаве патента,
d) податак о затраженом праву првенства; држава у којој је поднесена прва
пријава, датум кад је поднесена пријава и број који јој је додијељен,
e) податке о подносиоцу пријаве, презиме, име и пребивалиште ако је ријеч о
физичком лицу, или фирму и сједиште ако је ријеч о правном лицу,
f) податке о проналазачу, презиме, име и пребивалиште, или податке о изјави
проналазача да не жели да буде наведен у пријави,
g) податке о представнику, презиме, име и пребивалиште ако је ријеч о физичком
лицу, или фирму и сједиште ако је ријеч о правном лицу,
h) назив проналаска,
i) ознаку МКП,
j) податке о излагању на међународној изложби у складу са чланом 9 тачка б)
Закона ако је проналазак био изложен,
k) датум објављивања пријаве патента и број Службеног гласила,
l) податке о међународној пријави прописане чланом 20 став (2) овог правилника
ако је таква пријава поднесена,
m) податке о захтјеву за потпуно испитивање услова за признање патента, или
податке о захтјеву за признање патента на основу поднесених резултата
потпуног испитивања пријаве патента, или податке о захтјеву за признање
консензуалног патента,
n) податке о подношењу приговора на консензуални патент и уплаћеној такси и
трошковима поступка,
o) податке о начину окончања управног поступка одлуком Института,
p) податке о престанку права из пријаве због неплаћања годишње таксе и
трошкова поступка за одржавање,
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податке о свим промјенама у вези с пријавом патента које се односе на
уписивање:
- промјене подносиоца, промјене проналазача, промјене представника,
- преноса права,
- лиценције,
- пљенидбе,
- залога,
- банкрота и друго,
s) податке о покренутом поступку по жалби:
- датум подношења,
- подаци о подносиоцу жалбе,
- назнака одлуке Института на коју се жалба подноси,
t) број и датум закључка Института, ако је он донесен о захтјеву за наставак
поступка из члана 49 Закона, односно о предлогу за поновно успостављање
права из члана 50 Закона,
u) друге податке о пријави.
r)

Члан 17
(Извод из регистра пријава патената)
(1) Регистар пријава патената је јаван за пријаве патената које су објављене.
(2) Извод из регистра издаје се за пријаве патената које су објављене, на захтјев
заинтересованог лица уз приложен доказ о уплати прописане таксе и трошкова
поступка. Извод из регистра пријава садржава минимално податке из члана 16 став (2)
тач. а) до л) овог правилника који вриједе на дан издавања извода.
ДИО ЧЕТВРТИ - УВЈЕРЕЊЕ О ПРАВУ ПРВЕНСТВА
Члан 18
(Садржина захтјева за издавање увјерења о праву првенства)
Захтјев за издавање увјерења о праву првенства садржава:
a) изричиту назнаку да се захтијева издавање увјерења о праву првенства,
b) број пријаве патента за коју се тражи издавање увјерења,
c) назнаку о захтијеваном броју копија увјерења,
d) податке о подносиоцу захтјева,
e) потпис подносиоца захтјева,
f) доказ о уплати таксе и трошкова поступка за издавање увјерења о праву
првенства.
Члан 19
(Садржина увјерења о праву првенства)
Увјерење о праву првенства садржава:
a) податке о подносиоцу пријаве патента, презиме, име и пребивалиште за
физичко лице, или фирму и сједиште за правно лице,
b) датум подношења пријаве патента,
c) број пријаве патента,
d) назив проналаска,
e) опис проналаска истовјетан са описом у пријави на утврђени датум подношења,
f) патентне захтјеве истовјетне с патентним захтјевима у пријави на утврђени
датум подношења,
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g) цртеже истовјетне с цртежима у пријави (ако их садржава) на утврђени датум
подношења,
h) назнаку о истовјетности података у увјерењу и у пријави патента.
ДИО ПЕТИ - ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА
Члан 20
(Садржина објављивања пријаве патента)
(1) У Службеном гласилу објављују се сљедећи подаци о пријави патента:
a) број пријаве патента,
b) датум подношења пријаве патента,
c) датум објављивања пријаве патента,
d) податак о затраженом праву првенства: држава у којој је поднесена прва
пријава, датум кад је поднесена и број који јој је додијељен,
e) број и датум првобитне пријаве у случају подјеле пријаве патента,
f) подаци о излагању на изложби,
g) ознака МКП,
h) назив проналаска,
i) подаци о подносиоцу пријаве, презиме, име и пребивалиште ако је ријеч о
физичком лицу, или фирма и сједиште ако је ријеч о правном лицу,
j) подаци о проналазачу, презиме, име и пребивалиште, или податак да
проналазач не жели да буде наведен у пријави,
k) подаци о представнику,
l) сажетак,
m) карактеристични цртеж или цртежи на које се позивају опис проналаска и
патентни захтјеви, односно хемијска формула која од свих формула наведених у
пријави најбоље карактерише проналазак.
(2) Ако је ријеч о пријави поднесеној у складу са чланом 83 Закона, уз податке из става
(1) овог члана објављују се и сљедећи подаци:
– број међународне пријаве,
– датум подношења међународне пријаве,
– број међународног објављивања,
– датум међународног објављивања.
(3) Подаци из ст. (1) и (2) овог члана означавају се Међународно договореним
бројевима за идентификацију података (у даљњем тексту: кодови ИНИД).
Члан 21
(Објављивање захтјева за проширење европске пријаве патента)
(1) Објављивање захтјева за проширење европске пријаве патента садржи сљедеће
податке:
a) подаци о европској пријави патента – датум подношења и број европске пријаве
патента,
b) подаци о међународној пријави патента прописани у члану 20 став (2) овог
правилника ако је поднесена,
c) подаци о објављивању европске пријаве патента: број објављивања пријаве,
датум објављивања,
d) подаци о праву првенства: број и датум прве пријаве и назнака државе у којој је
поднесена,
e) подаци о подносиоцу пријаве: презиме, име и пребивалиште за физичко лице,
или фирма и сједиште за правно лице,
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подаци о проналазачу: презиме, име и пребивалиште, или подаци о изјави
проналазача да не жели да буде наведен у пријави,
g) назив проналаска на енглеском језику.
(2) Подаци из става (1) овог члана означавају се Међународно договореним бројевима
за идентификацију података (у даљњем тексту: кодови ИНИД).
f)

ДИО ШЕСТИ - ИСПИТИВАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ПАТЕНТА
Члан 22
(Садржина и форма захтјева за испитивање услова за признање патента)
(1) Захтјеви из члана 38 став (1) Закона подносе се Институту у законском року, у
писаном облику, уз назнаку броја пријаве патента и изричиту назнаку који захтјев из
члана 38 став (1) Закона се подноси.
(2) Подаци из става (1) овог члана наводе се на обрасцу захтјева за испитивање услова
за признање патента П02, који је саставни дио овог правилника.
(3) Уз захтјев из члана 38 став (1) тачка б) Закона Институту мора да се поднесе и:
a) извјештај о претраживању стања технике и његов превод на један од
званичних језика Босне и Херцеговине,
b) извјештај о потпуном испитивању с патентним захтјевима на основу којих је
урађен, као и њихов превод на један од званичних језика Босне и
Херцеговине,
c) патентни спис с преведеним патентним захтјевима и преведеним
замјенским листовима описа уколико је опис измијењен у односу на
поднесену пријаву,
d) доказ о уплаћеној такси и трошковима поступка.
(4) Уз захтјев из члана 38. став (1) тачка а) Закона потребно је доставити и пријевод
пријаве на Енглески језик уколико то Институт захтjева.
Члан 23
(Објављивање захтјева за признање патента без спровођења
поступка потпуног испитивања - консензуални патент)
Објављивање захтјева за додјелу консензуалног патента у Службеном гласилу
садржава сљедеће податке:
a) број пријаве патента,
b) датум подношења захтјева,
c) о подносиоцу пријаве и/или захтјева, презиме, име и пребивалиште за
физичко лице, или фирма и сједиште за правно лице,
d) ознаку МКП,
e) број Службеног гласила у којем је објављена пријава патента,
f) назив проналаска.
ДИО СЕДМИ - ПРИГОВОР НА ЗАХТЈЕВ ЗА ДОДЈЕЉИВАЊЕ КОНСЕНЗУАЛНОГ
ПАТЕНТА
Члан 24
(Садржина приговора на захтјев за додјељивање консензуалног патента)
(1) Приговор на захтјев за додјељивање консензуалног патента мора да садржи:
a) изричиту назнаку о приговору на додјељивање консензуалног патента,
b) податке о подносиоцу приговора, презиме, име и пребивалиште за физичко
лице, или фирму и сједиште за правно лице,
c) број пријаве консензуалног патента,
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d) податке о подносиоцу пријаве којом се захтијева признање консензуалног
патента,
e) назив проналаска,
f) податке о представнику, ако се приговор подноси посредством
представника, те уредну пуномоћ,
g) потпис подносиоца приговора или његовог представника,
h) доказ о уплати таксе и трошкова поступка.
(2) Уз податке из става (1) овог члана потребно је навести разлоге због којих се
подноси приговор.
ДИО ОСМИ - ПРОШИРЕНИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТ
Члан 25
(Захтјев за уписивање у регистар патената)
Захтјев за уписивање проширеног европског патента у регистар патената подноси се на
обрасцу П03, који је саставни дио овог правилника. Захтјев садржи:
a) податке о подносиоцу,
b) податке о представнику,
c) број објављеног европског патента,
d) датум објављивања,
e) назив проналаска на једном од званичних језика Босне и Херцеговине,
f) пуномоћ,
g) доказ о уплати таксе и трошкова поступка.
ДИО ДЕВЕТИ - РЕГИСТАР ПАТЕНАТА
Члан 26
(Садржина регистра патената)
(1) О признатим патентима и консензуалним патентима Институт води посебан
регистар (у даљњем тексту: регистар патената).
(2) Регистар патената садржава сљедеће податке:
a) број патента или број консензуалног патента,
b) податак о врсти и датум подношења захтјева на основу којег је признат патент
или консензуални патент,
c) број и датум рјешења о признању патента или консензуалног патента, односно
датум уписивања патента или консензуалног патента у регистар патената,
d) датум објављивања признатог патента или консензуалног патента,
e) датум подношења пријаве патента,
f) датум објављивања пријаве патента,
g) број првобитне пријаве ако се ради о издвојеној пријави,
h) податак о признатом праву првенства: држава у којој је поднесена прва пријава,
датум кад је поднесена и број који јој је додијељен,
i) податке о међународној пријави прописане чланом 20 став (2) овог правилника
ако је таква пријава поднесена,
j) назив проналаска,
k) ознака МКП,
l) податке о носиоцу патента, презиме, име и пребивалиште за физичко лице, или
фирму и сједиште за правно лице,
m) податке о проналазачу, презиме, име и пребивалиште, или податак о изјави
проналазача да не жели да буде наведен у пријави патента,
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n) податке о представнику, презиме, име и пребивалиште за физичко лице, или
фирму и сједиште за правно лице,
o) податке о свим промјенама у вези с патентом које се односе на уписивање:
- промјене носиоца, промјене проналазача, промјене представника,
- преноса права,
- лиценције,
- пљенидбе,
- залога,
- банкрота и друго,
p) податке о поступку поводом предлога за проглашавање рјешења о признању
патента ништавим (датум подношења, подносилац, врста и датум одлуке),
r) податке о поступку поводом жалбе (датум подношења, подносилац, врста и
датум одлуке),
s) податке о захтјеву за одрицање патента,
t) рјешење о наставку поступка из члана 49 Закона, или поновном успостављању
права из члана 50 Закона ако је донесено (број и датум),
u) врста и датум одлуке у погледу предлога за укидање рјешења о признању
патента,
v) податке о престанку важења патента: правни основ и датум престанка, те обим
престанка у случају дјелимичног престанка због одрицања, поступка поништења
или жалбеног поступка,
z) подаци о свједоџби о додатној заштити,
w) друге податке о патенту.
Члан 27
(Уписивање података по званичној дужности)
(1) Институт ће по званичној дужности у регистре из чл. 16 и 26 овог правилника
уписати податке о покренутим судским споровима о којима је Институт обавијештен, те
о односним правомоћним одлукама:
a) датум подношења тужбе и број предмета,
b) врста спора,
c) број и датум одлуке, као и податак о правомоћности.
(2) Ако је тужбом поводом одлуке Института покренут управни спор, осим ових
података, у регистар се уписују и број и датум одлуке против које је подигнута тужба.
Члан 28
(Извод из регистра патената)
(1) Регистар патената је јаван.
(2) Извод из регистра из става (1) овог члана издаје се на захтјев заинтересованог лица
уз приложен доказ о уплати прописане таксе и трошкова поступка.
(3) Извод из регистра садржава податке из члана 26 став (2) овог правилника који
вриједе на дан његовог издавања.
Члан 29
(Садржина исправе о патенту или консензуалном патенту)
Исправа о патенту, односно консензуалном патенту садржава:
a) број патента или консензуалног патента,
b) назив проналаска,
c) податке о носиоцу патента или консензуалног патента, име и презиме за
физичко лице, или фирму и сједиште за правно лице,
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d)
e)
f)
g)

податке о проналазачу, презиме и име,
датум признатог права првенства,
датум објављивања признатог патента,
датум издавања исправе.

ДИО ДЕСЕТИ - ОБЈАВЉИВАЊЕ ПАТЕНТА
Члан 30
(Садржина објављивања податка о признатом патенту или додјељивању консензуалног
патента)
(1) У Службеном гласилу објављују се сљедећи подаци о признатом патенту:
a) број патента или консензуалног патента,
b) број пријаве патента,
c) датум подношења пријаве патента,
d) подаци о признатом праву првенства: број и датум подношења прве пријаве,
назнака државе, међународне или међувладине организације у којој је
поднесена прва пријава,
e) датум објављивања пријаве патента,
f) назив проналаска,
g) ознака МКП,
h) број и датум првобитне пријаве у случају издвојене пријаве,
i) подаци о носиоцу патента, презиме, име и пребивалиште за физичко лице, или
фирма и сједиште за правно лице,
j) подаци о проналазачу, презиме, име и пребивалиште, или податак да
проналазач не жели да буде наведен,
k) подаци о представнику,
l) први патентни захтјев с назнаком броја преосталих патентних захтјева.
(2) Подаци из става (1) овог члана означавају се кодовима ИНИД.
(3) У Службеном гласилу објављује се и престанак важења патента или консензуалног
патента о чему се објављују сљедећи подаци:
a) број патента или консензуалног патента,
b) назив проналаска,
c) датум престанка важења патента, правни основ, те обим престанка,
d) датум објављивања и број Службеног гласила у којем је објављен патент или
консензуални патент.
Члан 31
(Садржина објављивања података о проширеном европском патенту)
(1) У Службеном гласилу објављују се сљедећи подаци о европском патенту из члана
88 Закона:
a) ознака МКП,
b) број патента,
c) број и датум подношења захтјева за уписивање у регистар европског патента,
d) подаци о међународној пријави патента како су прописани чланом 20 став (2)
овог правилника,
e) подаци о праву првенства: број и датум прве пријаве и назнака државе у којој је
поднесена,
f) подаци о проналазачу,
g) подаци о носиоцу патента,
h) подаци о представнику,
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i) назив проналаска,
j) први патентни захтјев с назнаком броја преосталих патентних захтјева.
(2) Ако је као резултат приговора или захтјева за ограничење поднесеног ЕПО-у
европски патент остао на снази са измијењеним патентним захтјевима, или ако
носилац патента достави исправљени превод патентних захтјева, Институт ће податак
о измијењеном преводу да објави у Службеном гласилу.
(3) Подаци из става (1) овог члана означавају се кодовима ИНИД.
ДИО ЈЕДАНАЕСТИ - ПАТЕНТНИ СПИС
Члан 32
(Садржина патентног списа)
(1) Спис о патенту или консензуалном патенту садржава:
a) назнаку да се издаје патентни спис или спис о консензуалном патенту,
b) број патента,
c) ознаку МКП,
d) датум објављивања патента или консензуалног патента,
e) податке о носиоцу патента, презиме, име и пребивалиште за физичко лице, или
фирма и сједиште за правно лице,
f) податке о проналазачу, презиме, име и пребивалиште, или назнаку о изјави
проналазача да не жели да буде наведен,
g) податке о представнику, презиме, име и пребивалиште за физичко лице, или
фирма и сједиште за правно лице,
h) назив проналаска,
i) датум подношења пријаве,
j) податке о признатом праву првенства,
k) датум објављивања пријаве патента,
l) опис проналаска,
m) патентне захтјеве,
n) цртеже ако постоје, односно формуле ако је ријеч о патенту који је признат за
проналазак из подручја хемије.
(2) Подаци из става (1) овог члана означавају се кодовима ИНИД.
ДИО ДВАНАЕСТИ - УПИСИВАЊЕ ПРОМЈЕНА У РЕГИСТРЕ
Члан 33
(Захтјев за уписивање промјене у регистре)
(1) Поступак за уписивање промјене у регистре који се воде у Институту покреће се
писаним захтјевом на попуњеном обрасцу П04, односно П09 ако се уписује лиценца,
који је саставни дио овог правилника. Захтјеви се подносе у два примјерка.
(2) Захтјев за уписивање промјене мора да садржи:
a) изричиту назнаку да се захтијева уписивање промјене у регистар,
b) број пријаве патента или број патента,
c) податке о подносиоцу захтјева (презиме, име и пребивалиште за физичко лице,
или фирму и сједиште за правно лице),
d) податке о подносиоцу пријаве, односно носиоцу патента, презиме, име и
пребивалиште за физичко лице, или фирму и сједиште за правно лице,
e) потпис подносиоца захтјева или његовог представника,
f) назнаку о којој врсти промјене је ријеч.
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(3) Уз захтјев из става (2) овог члана доставља се:
a) доказ о правном основу промјене за коју се тражи уписивање у регистар (уговор,
јавна исправа или изјава) ако је дошло до промјене лица које је подносилац
пријаве и носилац патента,
b) уредна пуномоћ ако се поступак за уписивање промјене покреће посредством
представника,
c) доказ о уплаћеној такси и трошковима поступка.
(4) Уговор или јавна исправа којом се доказује правни основ промјене за коју се тражи
уписивање у регистре из става (1) овог члана доставља се у оригиналу или овјереној
копији, у цијелости или дијелу из којег је јасно видљиво да је промјена учињена. За
промјену имена или адресе довољно је да се достави овјерена копија доказа о
учињеној промјени уз превод на један од званичних језика Босне и Херцеговине.
(5) Уговор, јавна исправа или изјава из претходног става морају да буду преведени на
један од званичних језика Босне и Херцеговине.
(6) Ако се уписивањем промјене у регистар мијењају подаци о подносиоцу пријаве или
носиоцу патента који је страно физичко или правно лице према члану 4 Закона,
потребно је да се достави нова пуномоћ за представљање новом подносиоцу пријаве
или носиоцу патента.
(7) Ако предвиђени простор у појединој рубрици обрасца из става (1) овог члана није
довољан, захтијевани податак, с назнаком рубрике и њене пуне садржине, прилаже се
као посебан прилог том обрасцу.
(8) Овјерени примјерак обрасца из става (1) овог члана Институт доставља
подносиоцу као потврду да су примљени захтјев и прилози који му припадају.
(9) Институт, на захтјев подносиоца пријаве, носиоца патента или консензуалног
патента, односно по званичној дужности, исправиће грешке у складу са чланом 54
Закона. Захтјев за исправку грешке подноси се на обрасцу П08, који је саставни дио
овог правилника.
(10) Подаци о уписивању промјене у регистре објављују се уз одговарајуће податке из
става (2) овог члана у Службеном гласилу ако су претходно објављени.
(11) Подаци који се објављују у Службеном гласилу означавају се кодовима ИНИД.
Члан 34
(Захтјев за уписивање промјене представника)
(1) Захтјев за уписивање промјене представника подноси се у два примјерка на
обрасцу П10 који садржи:
a) број пријаве, односно права,
b) датум уписивања пријаве, односно права 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) назнаку обима пуномоћи (генерална, појединачна за одређену или више радњи
у поступку),
f) податке о плаћеним таксама и трошковима поступка,
g) потпис или печат подносиоца захтјева.
(2) Уз захтјев из става (1) овог члана достављају се:
a) уредна пуномоћ,
b) доказ о уплати таксе и трошкова поступка за рјешење по захтјеву за уписивање
промјене.
(3) Ако је захтјев за уписивање промјене представника поднесен у складу са овим
чланом, Институт доноси рјешење о уписивању промјене представника у регистар. У
супротном, Институт неће поступати по захтјеву.
(4) Подаци о промјени представника не објављују се у Службеном гласилу.
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Члан 35
(Поступање по неуредном захтјеву)
(1) Ако захтјев за уписивање промјене није састављен у складу са чланом 33 овог
правилника, или ако уговор или јавна исправа којим се доказује правни основ промјене
не садрже све састојке прописане законом, или ако се подаци из захтјева не слажу с
подацима из регистара, Институт позива подносиоца да у року од мјесец дана од
датума пријема позива уреди захтјев.
(2) Ако подносилац захтјева у року из става (1) овог члана не поступи по позиву,
Институт ће донијети одговарајућу одлуку.
Члан 36
(Увид у спис)
(1) Институт пружа услуге давања информација у складу са чланом 53 Закона уз
наплату трошкова поступка.
(2) Увид у спис обавља се увидом у оригинал или његове умножене примјерке,
односно електронске видове похрањивања ако је спис похрањен на тај начин.
(3) На увид се не дају дијелови списа које чине нацрти одлука и мишљења и сва друга
документа која су употријебљена у састављању одлука и мишљења а нису достављена
странкама. Не даје се на увид ни било који докуменат који према дискреционој оцјени
надлежног лица у Институту не би служио сврси да обавијести јавност о пријави
патента или патенту.
ДИО ТРИНАЕСТИ - ЖАЛБА
Члан 37
(Поступак поводом жалбе)
(1) Поступак поводом жалбе покреће се подношењем жалбе Комисији за жалбе
Института.
(2) Жалба из става (1) овог члана мора да садржи:
a) изричиту назнаку да се подноси жалба,
b) податке о подносиоцу жалбе, за физичка лица презиме, име и пребивалиште,
или фирму и сједиште за правна лица,
c) број одлуке на коју се подноси жалба,
d) број пријаве патента или број патента,
e) навод о томе да ли се подноси жалба на одлуку у цијелости или на поједине
њене дијелове, образложене разлоге због којих се подноси жалба с потребним
доказима,
f) пуномоћ ако се подноси посредством представника,
g) потпис подносиоца жалбе или његовог представника.
(3) Уз жалбу се доставља и доказ о уплаћеној такси и трошковима поступка.
(4) Жалба се доставља директно или поштом Институту у два истовјетна примјерка.
(5) Ако уз жалбу није поднесен доказ из става (3) овог члана, Институт доноси
закључак о одбацивању жалбе као неуредне.
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ДИО ЧЕТРНАЕСТИ - НАСТАВАК ПОСТУПКА И ПОНОВНО УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА
Члан 38
(Захтјев за наставак поступка)
Захтјев за наставак поступка подноси се на обрасцу П05 који је саставни дио овог
правилника и мора да садржи сљедеће податке:
a) изричиту назнаку да се захтијева наставак поступка уз назнаку врсте
пропуштене радње,
b) број пријаве патента или број патента,
c) податке о подносиоцу захтјева,
d) податке о представнику ако га подносилац захтјева има,
e) датум истека рока и настанка правних посљедица из члана 49 став (1) Закона,
f) потпис подносиоца захтјева или његовог представника,
g) доказ о уплати таксе и трошкова поступка,
h) пуномоћ.
Члан 39
(Садржина, услови и поступак по предлогу и објављивање података)
(1) Предлог за поновно успостављање права подноси се на обрасцу П06 који је
саставни дио овог правилника и мора да садржи сљедеће податке:
a) изричиту назнаку да се захтијева поновно успостављање права уз назнаку врсте
пропуштене радње,
b) број пријаве патента или број патента,
c) податке о подносиоцу предлога,
d) податке о представнику ако га подносилац предлога има,
e) потпис подносиоца предлога или његовог представника.
(2) Уз захтјев из става (1) овог члана Институту се достављају и:
a) наводи о разлозима због којих се захтијева поновно успостављање права,
b) докази о оправданости разлога из тачке а) овог става,
c) доказ о уплати таксе и трошкова поступка,
d) пуномоћ ако подносилац има представника.
(3) Ако предлог за поновно успостављање права не садржи све прописане дијелове из
ст. (1) и (2) овог члана, Институт ће да позове подносиоца да у року од петнаест дана
од пријема позива формално уреди предлог. Ако подносилац не поступи по позиву у
прописаном року, Институт ће да донесе закључак о одбацивању предлога за поновно
успостављање права.
(4) Ако је поднесени предлог уредан у формалном смислу, или ако накнадно буде
уређен на начин прописан ставом (3) овог члана, Институт ће да испита оправданост
предлога.
(5) Ако Институт утврди да је предлог оправдан, донијеће закључак којим се усваја
предлог за поновно успостављање права.
(6) Ако подносилац не достави Институту изјашњење у складу са чланом 50 став (4)
Закона у прописаном року, сматраће се да је сагласан с разлозима за дјелимично или
потпуно одбијање предлога и Институт ће да донесе одговарајући закључак.
(7) Ако подносилац достави изјашњење из става (6) овог члана, Институт ће да испита
његову основаност и донесе одговарајући закључак.
(8) Подаци о поновном успостављању права објављују се уз одговарајуће податке из
става (1) овог члана у Службеном гласилу уколико је претходно објављен губитак
права из пријаве патента или патента, односно консензуалног патента.
(9) Подаци који се објављују у Службеном гласилу означавају се кодовима ИНИД.
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ДИО ПЕТНАЕСТИ - СВЈЕДОЏБА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ
Члан 40
(Захтјев за издавање свједоџбе о додатној заштити)
(1) Поступак за издавање свједоџбе покреће се поднеском који садржава:
a) захтјев за издавање свједоџбе у којем морају да буду наведени сљедећи
подаци:
- изричита назнака да се захтијева издавање свједоџбе,
- назив и адреса подносиоца,
- назив и адреса представника ако га подносилац има,
- број основног патента и назив проналаска,
b) број и датум првог одобрења за стављање производа у промет, или назнака
броја и датума првог одобрења, ако поднесено одобрење није и прво одобрење
за стављање производа у промет,
c) одобрење за стављање производа у промет, које је издао надлежни орган, у
поступку који је прописан посебним прописом,
d) доказ из којег је видљив идентитет производа, садржина спроведеног поступка и
Службено гласило у којем је објављен податак о одобрењу ако одобрење
наведено у ставу (1) тачка б) овог члана није прво одобрење за стављање
производа у промет,
e) доказ о извршеној уплати таксе и трошкова поступка за издавање свједоџбе.
(2) Ако је подносилац захтјева за издавање свједоџбе носилац више од једног патента
за исти производ, може да му се изда само једна свједоџба за тај производ.
(3) Ако се два или више захтјева односе на исти производ и потичу од два или више
носилаца различитих патената, свакоме од њих може да буде издата по једна
свједоџба за тај производ.
(4) Захтјев из става (1) тачка а) овог члана подноси се на обрасцу П07 који је саставни
дио овог правилника.
Члан 41
(Регистар свједоџби о додатној заштити)
У регистар свједоџби о додатној заштити (у даљњем тексту: свједоџба) за лијекове
намијењене људима и животињама, те за средства за заштиту биља уписују се
сљедећи подаци:
a) број захтјева за издавање свједоџбе,
b) датум подношења захтјева,
c) назив производа, односно средства, за који се захтијева издавање свједоџбе
(хемијско или генеричко име),
d) број свједоџбе,
e) датум доношења рјешења о издавању свједоџбе,
f) подаци о подносиоцу захтјева: презиме, име и пребивалиште ако је ријеч о
физичком лицу, или фирма и сједиште ако је ријеч о правном лицу,
g) подаци о носиоцу свједоџбе: презиме, име и пребивалиште ако је ријеч о
физичком лицу, или фирма и сједиште ако је ријеч о правном лицу,
h) подаци о представнику, презиме, име и пребивалиште ако је ријеч о физичком
лицу, или фирма и сједиште ако је ријеч о правном лицу,
i) број и датум подношења пријаве основног патента, те назив проналаска,
j) број и датум одобрења за стављање производа у промет и назив производа,
односно средства наведеног у одобрењу,
k) вријеме трајања свједоџбе,
l) подаци о уплаћеним годишњим трошковима поступка за одржавање свједоџбе,
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m) подаци о начину окончања управног поступка одлуком Института,
n) подаци о престанку права због неплаћања годишње таксе и трошкова поступка
за одржавање права,
o) подаци о промјенама које се односе на:
- подносиоца захтјева или носиоца свједоџбе (назив, сједиште, пребивалиште,
представник и др.),
- лиценцију,
- пренос права,
- залог,
- пљенидбу,
- банкрот и др.,
p) подаци о поступку поводом проглашења свједоџбе ништавом (датум
подношења, подносилац, врста и датум одлуке),
r) подаци о поступку поводом жалбе (датум подношења, подносилац, врста и
датум одлуке),
s) подаци о престанку важења свједоџбе; правни основ и датум престанка, те обим
престанка у случају дјелимичног престанка због одрицања, поступка
поништења или жалбеног поступка,
t) други подаци о пријави ако је потребно.
Члан 42
(Објављивање података о свједоџби о додатној заштити)
(1) У Службеном гласилу објављују се сљедећи подаци из захтјева за издавање
свједоџбе:
a) број захтјева за издавање свједоџбе,
b) датум подношења захтјева,
c) број основног патента,
d) назив проналаска,
e) назив производа, односно средства за које се захтијева издавање свједоџбе,
f) подаци о подносиоцу захтјева: презиме, име и пребивалиште ако је ријеч о
физичком лицу, или фирма и сједиште ако је ријеч о правном лицу,
g) подаци о представнику,
h) број и датум одобрења за стављање производа у промет и назив производа,
односно средства наведеног у одобрењу;
i) број и датум, те држава првог одобрења за стављање производа у промет,
(2) У случају објављивања рјешења о одбијању захтјева за издавање свједоџбе, уз
податке из става (1) овог члана објављује се и датум доношења рјешења.
(3) У случају објављивања рјешења о издавању уз податке из става (1) овог члана
објављују се и:
a) датум доношења рјешења,
b) број свједоџбе,
c) трајање свједоџбе,
d) носилац свједоџбе.
(4) У случају објављивања престанка важења свједоџбе, уз податке из става (3) овог
члана објављују се и правни основ и датум престанка свједоџбе.
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Члан 43
(Одржавање свједоџбе о додатној заштити)
(1) Годишња накнада трошкова поступка за одржавање вриједности свједоџбе плаћа
се Институту за сваку годину њеног ефективног трајања у износу прописаном посебним
прописом.
(2) Годишња накнада из става (1) овог члана односи се на дванаестомјесечни период
који почиње да тече на дан и мјесец подношења пријаве основног патента, почевши од
датума престанка важења основног патента, и наплаћује се посебно за сваку годину.
(3) Ако је завршни период краћи од дванаест мјесеци, годишња накнада плаћа се за
цијелу годину.
(4) Ако носилац свједоџбе не плати годишњу накнаду у складу са ставом (2) овог
члана, може да је плати у додатном року од шест мјесеци под условом да плати и
додатне таксе и додатне накнаде трошкова поступка.
(5) Институт ће обавијестити носиоца о пропуштању да плати годишњу накнаду за
одржавање свједоџбе и на посљедице њиховог неплаћања, те на могућност плаћања
из става (4) овог члана.
(6) Носилац је дужан да плати годишњу накнаду одржавања свједоџбе први пут у року
од два мјесеца од дана позива Института.
ДИО ШЕСНАЕСТИ - МЕЂУНАРОДНА ПРИЈАВА ПАТЕНТА КОЈА СЕ ИНСТИТУТУ
ПОДНОСИ ПРЕМА УГОВОРУ О САРАДЊИ НА ПОДРУЧЈУ ПАТЕНАТА (PCT)
Члан 44
(Међународна пријава патента која се Институту подноси као пријемној канцеларији)
(1) Међународна пријава патента подноси се Институту као пријемној канцеларији у
складу са чланом 82 Закона, на енглеском језику, у једном примјерку с попуњеним
обрасцом PCT/Ро/101.
(2) Потребну копију међународне пријаве патента са свим документима наведеним у
контролном листу припрема Институт на трошак подносиоца.
(3) Европска патентна канцеларија обавља међународно претраживање и
међународно претходно испитивање међународних пријава које се Институту подносе
као пријемној канцеларији.
(4) Подношење међународне пријаве подлијеже плаћању трошкова прописаних
Правилником PCT, те такси прописаних споразумом између Европске патентне
канцеларије и Међународне канцеларије Свјетске организације за интелектуалну
својину, као и трошкова поступка.
Члан 45
(Међународна пријава патента која се Институту подноси као назначеној канцеларији)
(1) За пријаву патента која се подноси Институту као назначеној канцеларији у складу
са чланом 83 Закона подносилац је дужан да достави Институту:
a) уредно попуњен образац П01 с додатним листом ДЛ-4,
b) превод међународне пријаве на један од званичних језика Босне и Херцеговине,
c) извјештај о међународном претраживању на енглеском језику, те превод
извјештаја на један од језика Босне и Херцеговине и објављивање међународне
пријаве WО (библиографске податке),
d) доказ о плаћеној националној такси,
e) примјерак међународне пријаве на енглеском језику,
f) презиме, име и пребивалиште проналазача, или изјаву проналазача да не жели
да буде наведен у пријави.
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(2) Међународна пријава патента која се Институту подноси као назначеној
канцеларији подноси се у року од тридесет четири мјесеца рачунајући од дана
првенства пријаве.
(3) Ако су патентни захтјеви измијењени у складу са чланом 19 Уговора PCT, потребно
је доставити међународну пријаву из става (1) овог члана са измијењеним патентним
захтјевима и изјаву из члана 19 Уговора PCT у којој су објашњене учињене измјене, као
и њихов превод на један од званичних језика Босне и Херцеговине.

Члан 46
(Међународна пријава патента која се Институту подноси као изабраној канцеларији)
(1) За пријаву патента која се подноси Институту као изабраној канцеларији у складу
са чланом 83 Закона подносилац је дужан да достави Институту:
a) превод међународне пријаве на један од званичних језика Босне и Херцеговине,
b) извјештај о међународном претраживању и међународном прелиминарном
испитивању, те њихове прилоге на енглеском језику и преводе оба извјештаја и
њихових прилога на један од званичних језика у Босни и Херцеговини,
c) доказ о плаћеној такси,
d) примјерак међународне пријаве,
e) презиме, име и пребивалиште проналазача, или изјаву проналазача да не жели
да буде наведен у пријави.
(2) Међународна пријава патента која се Институту подноси као изабраној канцеларији
подноси се у року од тридесет четири мјесеца рачунајући од дана првенства пријаве.
(3) Ако је међународна пријава патента измијењена у складу са чланом 34 Уговора
PCT и ако извјештај о међународном претходном испитивању садржава прилоге са
учињеним измјенама, међународне пријаве из става (1) овог члана морају да буду у
складу са прилозима извјештаја о међународном претходном испитивању, као и
њиховим преводима на један од званичних језика Босне и Херцеговине.
ДИО СЕДАМНАЕСТИ – ПРОГЛАШАВАЊЕ РЈЕШЕЊА О ПРИЗНАЊУ ПАТЕНТА
НИШТАВИМ
Члан 47
(Садржина предлога за проглашавање рјешења о признању патента ништавим)
(1) Предлог за проглашавање рјешења о признању патента ништавим садржава:
a) изричиту назнаку да се захтијева проглашавање рјешења ништавим,
b) број признатог патента,
c) број рјешења о признању патента,
d) податке о подносиоцу предлога,
e) податке о носиоцу патента,
f) потпис подносиоца предлога,
g) податке о представнику уколико га има,
h) разлоге због којих се предлаже проглашавање ништавим патента са потребним
доказима,
i) доказ о уплати таксе и трошкова поступка за предлог.
(2) Предлог из става (1) овог члана подноси се на обрасцу П11 који чини саставни дио
овог правилника.

24

ДИО ОСАМНАЕСТИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48
(Престанак важења других прописа)
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о патенту
("Службени гласник БиХ" број 22/02).
Члан 49
(Ступање на снагу Правилника)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику БиХ", а примјењује се од 1. јануара 2011. године.
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