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Članak 7. 
(Prestanak važenja propisa) 

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti 
Pravilnik o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružanje usluga 
zračne plovidbe ("Službeni glasnik BiH", broj 5/11). 

Članak 8. 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 1-3-02-2-358-1/16 
25. travnja 2016. godine 

Banja Luka 
Generalni direktor 

Đorđe Ratkovica, v. r.
 

DODATAK I 
Zahtjevi koji se odnose na razinu garancija sigurnosti 
softvera 

1. Razina garancija sigurnosti softvera povezuje ozbiljnost 
garancija sigurnosti softvera sa kritičnošću EATMN 
softvera upotrebom sheme klasifikacije ozbiljnosti 
navedene u poglavlju 3.2.4 Dodatka II Pravilnika o 
utvrđivanju općih i posebnih zahtjeva za pružanje usluga 
zračne plovidbe u kombinaciji sa vjerojatnošću pojave 
određenog negativnog učinka. Moraju se utvrditi najmanje 
četiri razine osiguranja softvera, pri čemu razina 1 
osiguranja softvera označava najkritičniju razinu. 

2. Dodijeljena razina garancija sigurnosti softvera mora biti 
srazmjerna najtežem utjecaju koje pogrešno funkcioniranje 
softvera ili greška softvera mogu prouzročiti, kako je 
navedeno u odjeljku 3.2.4 Dodatka II Pravilnika o 
utvrđivanju općih i posebnih zahtjeva za pružanje usluga 
zračne plovidbe. Pri tom se posebno uzimaju u obzir rizici 
povezani s pogrešnim funkcioniranjem softvera ili sa 
greškama softvera te utvrđena arhitektura i/ili postupovna 
zaštita. 

3. Za komponente EATMN softvera za koje se ne može 
dokazati da su međusobno neovisne dodjeljuje se 
najkritičnija razina garancija sigurnosti softvera od svih 
međusobno ovisnih komponenata. 

DODATAK II 
Zahtjevi koji se odnose na garanciju sigurnosti 

Dio A: Zahtjevi koji se primjenjuju na garanciju sigurnosti 
za valjanost zahtjeva za sigurnost softvera iz članka 4. stavak (1) 
točka c) alineja 1) 

1. Zahtjevima za sigurnost softvera se po potrebi 
određuje funkcionalno ponašanje EATMN softvera 
kod normalnog i narušenog rada, vremenska 
efikasnost, kapacitet, točnost, iskoristivost softverskih 
resursa na ciljnom hardveru, otpornost na 
neuobičajene operativne uvjete i tolerancija na 
preopterećenost. 

2. Zahtjevi za sigurnost softvera moraju biti potpuni i 
ispravni te sukladni sustavnim zahtjevima za 
sigurnost. 

Dio B: Zahtjevi koji se primjenjuju na garanciju sigurnosti 
za provjeru softvera iz članka 4. stavak (1) točka c) alineja 2) 

1. Funkcionalno ponašanje EATMN softvera, 
vremenska efikasnost, kapacitet, točnost, iskoristivost 
softverskih resursa na ciljnom hardveru, otpornost u 
odnosu na neuobičajene operativne uvjete i tolerancija 
na preopterećenost moraju biti sukladni softverskim 
zahtjevima. 

2. EATMN softver se mora na odgovarajući način 
provjeriti analizom i/ili testiranjem i/ili 

jednakovrijednim sredstvima, prema dogovoru sa 
BHDCA. 

3. Provjera EATMN softvera mora biti ispravna i 
potpuna. 

Dio C: Zahtjevi koji se primjenjuju na garanciju sigurnosti 
za upravljanje softverskom konfiguracijom iz članka 4. stavak (1) 
točka c) alineja 3) 

1. Moraju postojati identifikacija konfiguracije, 
sljedivost i zapisivanje stanja, tako da se može 
dokazati da su podaci o životnom ciklusu softvera pod 
nadzorom konfiguracije tijekom cijelog životnog 
ciklusa EATMN softvera. 

2. Moraju postojati izvješćivanje o problemima, praćenje 
i korektivne mjere, tako da se može dokazati da su 
sigurnosni problemi povezani sa softverom ublaženi. 

3. Moraju postojati postupci prikupljanja i davanja 
podataka, tako da se podaci o životnom ciklusu 
softvera mogu obnavljati i davati tijekom životnog 
ciklusa EATMN softvera. 

Dio D: Zahtjevi koji se primjenjuju na garanciju sigurnosti 
za sljedivost zahtjeva za sigurnost softvera iz članka 4. stavak (1) 
točka c) alineja 4) 

1. Svaki se zahtjev za sigurnost softvera mora pratiti do 
one razine na kojoj je pokazano udovoljavanje 
zahtjevu. 

2. Svaki zahtjev za sigurnost softvera, na svakoj razini 
na kojoj je pokazano udovoljavanje zahtjevu, mora se 
pratiti do sustavnog zahtjeva za sigurnost. 

ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ 
СВОЈИНУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

579 
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 
доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ЗА 

ЗАШТИТУ ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ 

Члан 1. 
У члану 6. Правилника о стручном испиту за 

представнике за заштиту индустријске својине ("Службени 
гласник БиХ", бр. 22/11 i 14/03) став (2) мијења се и гласи: 
"(2) Комисију из става (1) овoг чланa сачињавају четири 

члана, стално запосленa у Институту, стручнo 
oспoсoбљeнa у oблaстимa прoгрaмa стручног испитa." 
Став (5) и став (6) се бришу. 

Члан 2. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 04-02-3-293/16СД 
27. aприла 2016. године 

Мостар

в. д. директора
Института 

за интелектуалну својину 
Босне и Херцеговине 

Joсип Мeрџo, с. р.
 

 
Na osnovu člana 119. Zakona o patentu ("Službeni glasnik 

BiH", broj 53/10), člana 101. Zakona o žigu ("Službeni glasnik 
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BiH, broj 53/10), člana 100. Zakona o industrijskom dizajnu 
("Službeni glasnik BiH", broj, 53/10) i člana 89. Zakona o zaštiti 
oznaka geografskog porijekla ("Službeni glasnik BiH", broj 
53/10), direktor Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i 
Hercegovine donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 
STRUČNOME ISPITU ZA PREDSTAVNIKE ZA 

ZAŠTITU INDUSTRIJSKOGA VLASNIŠTVA 

Član 1. 
U članu 6. Pravilnika o stručnome ispitu za predstavnike za 

zaštitu industrijskoga vlasništva ("Službeni glasnik BiH", br. 
22/11 i 14/03) stav (2) mijenja se i glasi: 
"(2) Komisiju iz stava (1) ovog člana sačinjavaju četiri člana, 

stalno zaposlena u Institutu, stručno osposobljena u 
područjima programa stručnog ispita." 
Stav (5) i stav (6) se brišu. 

Član 2. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave 

u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 04-02-3-293/16SD 
27. aprila 2016. godine 

Mostar 

v.d. direktora
Instituta 

za intelektualno vlasništvo 
Bosne i Hercegovine 
Josip Merdžo, s. r.

 
 

Na temelju članka 119. Zakona o patentu ("Službeni glasnik 
BiH", broj 53/10), članka 101. Zakona o žigu ("Službeni glasnik 
BiH", broj 53/10), članka 100. Zakona o industrijskom dizajnu 
("Službeni glasnik BiH", broj 53/10) i članka 89. Zakona o zaštiti 
oznaka zemljopisnog podrijetla ("Službeni glasnik BiH", broj 
53/10), ravnatelj Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i 
Hercegovine donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 

STRUČNOME ISPITU ZA ZASTUPNIKE ZA ZAŠTITU 
INDUSTRIJSKOGA VLASNIŠTVA 

Članak 1. 
U članku 6. Pravilnika o stručnome ispitu za zastupnike za 

zaštitu industrijskoga vlasništva ("Službeni glasnik BiH", br. 
22/11 i 14/03) stavak (2) mijenja se i glasi: 
"(2) Povjerenstvo iz stavka (1) ovog članka sačinjavaju četiri 

člana, stalno uposlena u Institutu, stručno osposobljena u 
područjima programa stručnog ispita." 
Stavak (5) i stavak (6) se brišu. 

Članak 2. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave 

u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 04-02-3-293/16SD 
27. travnja 2016. godine 

Mostar 

v.d. ravnatelja
Instituta 

za intelektualno vlasništvo 
Bosne i Hercegovine 
Josip Merdžo, v. r.

 

УСТАВНИ СУД 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

580 
Уставни суд Босне и Херцеговине у пленарном сазиву, 

у предмету број АП 4218/12, рјешавајући апелацију Ахмета 
Бербића, на основу члана VI/3б) Устава Босне и 
Херцеговине, члана 57 став (2) тачка б), члана 59 ст. (1) и (2) 

и члана 62 став (1) Правила Уставног суда Босне и 
Херцеговине - пречишћени текст ("Службени гласник Босне 
и Херцеговине" број 94/14), у саставу: 

Мирсад Ћеман, предсједник 
Мато Тадић, потпредсједник 
Златко М. Кнежевић, потпредсједник 
Маргарита Цаца Николовска, потпредсједница 
Tudor Pantiru, судија 
Валерија Галић, судија 
Миодраг Симовић, судија 
Constance Grewe, судија 
Сеада Палаврић, судија 
на сједници одржаној 6. априла 2016. године донио је 

ОДЛУКУ О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ 
Усваја се апелација Ахмета Бербића. 
Утврђује се повреда члана II/3к) Устава Босне и 

Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску 
конвенцију за заштиту људских права и основних слобода. 

Укида се Пресуда Окружног суда у Добоју број 13 0 У 
002163 12 У од 14. септембра 2012. године. 

Предмет се враћа Окружном суду у Добоју који је 
дужан да по хитном поступку донесе нову одлуку у складу с 
чланом II/3к) Устава Босне и Херцеговине и чланом 1 
Протокола број 1 уз Европску конвенцију за заштиту 
људских права и основних слобода. 

Налаже се Окружном суду у Добоју да, у складу с 
чланом 72 став (5) Правила Уставног суда Босне и 
Херцеговине, у року од 90 дана од дана достављања ове 
одлуке обавијести Уставни суд Босне и Херцеговине о 
предузетим мјерама с циљем извршења ове одлуке. 

Одлуку објавити у "Службеном гласнику Босне и 
Херцеговине", "Службеним новинама Федерације Босне и 
Херцеговине", "Службеном гласнику Републике Српске" и у 
"Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и 
Херцеговине". 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
I. Увод 

1. Ахмет Бербић (у даљњем тексту: апелант) из 
Дервенте, којег заступа Јозо Баришић, адвокат из Дервенте, 
поднио је 1. децембра 2012. године апелацију Уставном суду 
Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Уставни суд) против 
Пресуде Окружног суда у Добоју (у даљњем тексту: 
Окружни суд) број 13 0 У 002163 12 У од 14. септембра 
2012. године. 

II. Поступак пред Уставним судом 

2. На основу члана 23 Правила Уставног суда, од 
Окружног суда и Фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање Републике Српске (у даљњем тексту: Фонд ПИО) 
затражено је 22. септембра 2015. године да доставе одговор 
на апелацију. Од Фонда ПИО је, такође, 19. и 26. октобра 
2015. године затражено да достави рјешење којим је 
апеланту признато право на пензију, као и додатне 
информације у вези с његовим статусом код Фонда ПИО. Од 
Фонда МИО/ПИО ФБиХ је 29. октобра 2015. године такође 
затражено да достави додатне информације у вези са 
апелантовим статусом код наведеног фонда. 

3. Окружни суд је 10. јула 2015. године доставио 
одговор на апелацију. Фонд ПИО је 2. и 13. новембра 2015. 
године доставио додатне информације у вези с апелантовим 
статусом код Фонда ПИО, а Фонд МИО/ПИО ФБиХ је 
одговор на упит Уставног суда доставио 8. децембра 2012. 
године. 
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