
Поступак за признање патента 
 

Поступак за признање патента у Босни и Херцеговини - Пријава патента 
 

Поступак за признање патента покреће се подношењем пријаве за признање патента на начин 

и према садржају како је утврђено Законом о патенту у Босни и Херцеговини („Службени 

гласник БиХ“, број 53/10) и Правилником о поступку за признање патента и консензуалног 

патента („Службени гласник БиХ“, број 105/10). 

 
 
 

Пријава за признање патента треба да садржи: 

1. Захтјев за признање патента (образац П-01), 

2. Опис проналаска,који садржи: 
 

- област технике на коју се проналазак односи (уз назнаку МКП броја), 

- технички проблем за чије се рјешење тражи заштита патентом, 

- стање технике са приказом и анализом познатих рјешења дефинисаног 

техничког проблема, 

- излагање суштине проналаска (тако да се техничко рјешење може разумјети; 

навођење техничке новости проналаска у односу на постојеће стање технике), 

- кратак опис цртежа ако их има, 

- детаљан опис најмање једног од начина остваривања проналаска уз навођење 

примјера извођења и с позивом на цртеже ако постоје, 

- начин примјене проналаска; 

3. Патентне захтјеве (дефинишу проналазак искључиво техничким карактеристикама); 

4. Цртеже; 

5. Апстракт (кратак опис суштине проналаска); 

6. Доказ о уплати трошкова пријаве (која укључује објаву у „Службеном гласнику БиХ“ и двије 

године одржавања): 
 

- за физичка и правна лица Уплата:     250КМ за трошкове поступка и 

10КМ за адм. таксу 

- за физичка лица који су уједно и проналазачи одобрава се попуст од 50% 

Уплата:    125КМ за трошкове поступка и  

              5КМ за адм. таксу 

- за чланове регистрованих удружења иноватора са територије БиХ (обавезно приложити 

потврду о чланству) одобрава се попуст од 90%  

Уплата:     25КМ за трошкове поступка и  

                                                             1КМ за адм. таксу 

7. Пуномоћ за заступање уколико се пријава подноси посредством представника. 

 

 

 

Пријава патента се подноси у писаном облику, писана на компјутеру или писаћој машини, тако 

да се захтјев за признање патента подноси у два примјерка, а остали састојци пријаве у једном 

примјерку. 


