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 На основу чл. 5 и 119 став (1) Закона о патенту ("Службени гласник БиХ" број 53/10), чл. 12 
и 101 став (2) Закона о жигу ("Службени гласник БиХ" број 53/10), чл. 13 и 100 став (2) 
Закона о индустријском дизајну ("Службени гласник БиХ" број 53/10) и чл. 14 и 89 став (2) 
Закона о заштити ознака географског поријекла ("Службени гласник БиХ" број 53/10), 
директорица Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ 
О УСЛОВИМА ЗА УПИСИВАЊЕ У РЕГИСТРЕ ПРЕДСТАВНИКА ЗА ЗАШТИТУ 

ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ КОЈЕ ВОДИ ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ 
СВОЈИНУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1 
(Предмет Одлуке) 

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

Члан 2 
(Представљање пред Институтом) 

 
(1) Правна и физичка лица која се баве представљањем у поступцима заштите права 
индустријске својине пред Институтом морају да буду уписана у одговарајући регистар 
представника који води Институт. 
(2) Страна правна и физичка лица остварују права у поступцима пред Институтом само 
посредством представника који су овлашћени за представљање и који су уписани у 
одговарајући регистар који води Институт. 
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III - ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ЗАШТИТУ ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ 
 
 

Члан 3 
(Врсте представника за заштиту индустријске својине) 

 
(1) У поступцима пред Институтом правна и физичка лица (у даљњем тексту: странке) могу 
да представљају патентни представници и представници за жигове, индустријски дизајн и 
ознаке географског поријекла (у даљњем тексту: представници за жигове). 
(2) Патентни представници представљају странке у свим поступцима заштите права 
индустријске својине прописаним Законом о патенту, Законом о жигу, Законом о 
индустријском дизајну, Законом о заштити ознака географског поријекла и Законом о 
заштити топографије интегрисаних кола. 
(3) Представници за жигове представљају странке само у поступцима у вези са заштитом 
права индустријске својине прописаним Законом о жигу, Законом о индустријском дизајну и 
Законом о заштити ознака географског поријекла. 
(4) Патентни представници и представници за жигове удружују се у Комору представника за 
заштиту индустријске својине. 
 
 

Члан 4 
(Патентни представници) 

 
Патентни представник може да буде: 
 
1. лице које је држављанин Босне и Херцеговине и има пребивалиште у Босни и 
Херцеговини, које је дипломирало на правном, техничком или факултету природних наука у 
Босни и Херцеговини или у бившој СФРЈ до 22. маја 1992. године и које је положило стручни 
испит за патентног представника пред Институтом. Лице које је дипломирало на назначеним 
факултетима у иностранству стиче услов из ове тачке након нострификације дипломе од 
надлежног органа; 
2. адвокат или адвокатско друштво који запошљавају најмање једно лице које испуњава 
услове из тачке 1 овог члана, или са таквим лицем имају закључен уговор; 
3. правно лице које је регистровано у Босни и Херцеговини, те које запошљава најмање 
једно лице које испуњава услове из тачке 1 овог члана, или са таквим лицем има закључен 
уговор. 
 
 

Члан 5 
(Представници  за жигове) 

 
Представник за жигове може да буде: 
 
1. лице које је држављанин Босне и Херцеговине и има пребивалиште у Босни и 

Херцеговини, које је дипломирало на правном, техничком или факултету природних наука 
у Босни и Херцеговини или у бившој СФРЈ до 22. маја 1992. године и које је положило 
стручни испит за представника за жигове, индустријски дизајн и ознаке географског 
поријекла пред Институтом. Лице које је дипломирало на одговарајућем факултету у 
иностранству стиче услов из ове тачке након нострификације дипломе од надлежног органа; 
2. адвокат или адвокатско друштво; 
3. правно лице регистровано у Босни и Херцеговини, које запошљава најмање једно лице 
које испуњава услове из тачке 1 овог члана, или са таквим лицем има закључен уговор. 
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Члан 6 
(Ослобађање од полагања стручног испита) 

 
 Без полагања стручног испита пред Институтом могу да се упишу у одговарајући регистар 
представника лица која имају завршен правни, економски, технички или факултет природних 
наука и која су радила најмање три године на пословима испитивања у поступцима заштите 
права индустријске својине у Институту. О испуњењу услова из овог става прилаже се 
одговарајућа потврда издата од Института. 
 
 

Члан 7 
(Право уписивања у регистре) 

 
 Право на уписивање у регистре представника из чл. 4 и 5 ове одлуке имају лица која нису 
осуђивана на казну затвора за дјела против уставног уређења и безбједности, за кривична 
дјела против човјечности и међународног права, против званичне или друге одговорне 
дужности или за друго кривично дјело извршено из користољубља или других ниских побуда 
осим ако је протекло пет година од издржане, опроштене или застарјеле казне. Услов из 
овог става доказује се увјерењем о некажњавању издатим од надлежног органа. 
 
 
IV - РЕГИСТРИ ПРЕДСТАВНИКА ЗА ЗАШТИТУ ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ 
 
 

Члан 8 
(Регистри представника за заштиту индустријске својине) 

 
(1)  Институт води регистар патентних представника и регистар представника за жигове. 
(2)  За уписивање у одговарајући регистар представника подноси се писани захтјев уз који 
се прилажу одговарајући докази о испуњењу услова из чл. 4, 5, 6, односно 7 ове одлуке. 
(3)  За уписивање у одговарајући регистар представника плаћају се прописана 
административна такса и посебни трошкови поступка. 
(4)  Институт доноси рјешење о уписивању у одговарајући регистар представника, односно 
рјешење о одбијању захтјева за уписивање у регистар представника. 
(5)  Против одлуке Института о одбијању захтјева за уписивање у регистар представника 
странка чијем захтјеву није удовољено има право да поднесе жалбу Комисији за жалбе у 
року од 15 дана од дана достављања одлуке. 
 
 

Члан 9 
(Документа која се достављају уз захтјев) 

 
(1) Уз захтјев за уписивање у регистар патентних представника достављају се: 

a) диплома о завршеном факултету, 
b) увјерење о држављанству, 
c) потврда о положеном стручном испиту за патентног представника, 
d) доказ о уписивању у именик адвоката, односно уписивању адвокатског друштва у 

одговарајући регистар, 
e) уговор, односно доказ о испуњавању услова из члана 4 тач. 2 и 3 ове одлуке, 
f) рјешење о уписивању у судски или други одговарајући регистар, 
g) увјерење о некажњавању, 
h) доказ о уплати административне таксе и посебних трошкова поступка. 

(2) Уз захтјев за уписивање у регистар представника за жигове достављају се: 
a) диплома о завршеном факултету, 
b) увјерење о држављанству, 
c) потврда о положеном стручном испиту представника за жигове, индустријски дизајн и 

ознаке географског поријекла, 
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d) доказ о уписивању у именик адвоката, односно уписивању адвокатског друштва у 
одговарајући регистар, 

e) доказ о испуњавању услова из члана 5 тачка 3 ове одлуке, 
f) рјешење о уписивању у судски или други одговарајући регистар, 
g) увјерење о некажњавању, 
h) доказ о уплати административне таксе и посебних трошкова поступка. 

 
 

Члан 10 
(Исписивање и брисање из регистра) 

 
(1) Патентни представник може да захтијева исписивање из регистра патентних 
представника и уписивање у регистар представника за жигове. Представник за жигове може 
да захтијева исписивање из регистра представника за индустријски дизајн и жигове и 
уписивање у регистар патентних представника уколико достави доказе о испуњењу услова 
из члана 4 ове одлуке. Уз захтјев се прилаже и доказ о уплати одговарајућег износа на име 
административне таксе и посебних трошкова поступка. 
(2) Представник се брише из регистра представника: 

a) ако уложи писани захтјев за брисање из регистра, 
b) ако му је правоснажном судском одлуком забрањено бављење представљањем, 
c) ако је представник уписан као физичко лице, са даном смрти тог лица, 
d) ако је представник уписан као правно лице, брисањем тог лица из судског регистра, 

односно другог одговарајућег регистра, 
e) ако је представник уписан као правно лице, раскидом уговора о ангажовању лица које 

испуњава услове за уписивање правног лица у одговарајући регистар, 
f) ако је представник адвокат, под условима за престанак права на обављање 

адвокатске дјелатности, 
g) ако је представник адвокатско друштво, брисањем тог друштва из регистра 

адвокатских друштава, 
h) ако не поднесе захтјев за обнављање уписивања, 
i) ако је, према одлуци Суда части Коморе представника за заштиту права индустријске 

својине, због кршења правила Коморе постао недостојан да обавља послове 
представљања у поступку заштите индустријске својине. 

 
 

Члан 11 
(Подаци који се уписују у регистар) 

 
(1) У регистар патентних представника и регистар представника за жигове уписују се: 

a) регистарски број представника, 
b) подаци о представнику (име и презиме, стручна спрема, звање, адреса, односно 

фирма и сједиште правног лица, телефон, факс), 
c) датум уписивања у регистар представника, 
d) подаци о лицима која испуњавају услове из члана 4 тач. 2 и 3 и члана 5 тачка 3 ове 

одлуке, односно лицима која су запослена код представника, или са њим имају 
сачињен уговор (презиме и име, адреса, стручна спрема, подаци о уговору). 

(2) У регистар патентних представника и регистар представника за жигове уписује се 
промјена личних података о представнику, односно назива и адресе, као и промјена 
података о лицима која испуњавају услове из члана 4 тач. 2 и 3 и члана 5 тачка 3 ове 
одлуке. Подаци из овог става уписују се у одговарајући регистар на захтјев представника и 
уз уплаћивање одговарајућег износа посебних трошкова поступка. 
(3) Институт доноси рјешење о уписивању промјене података у регистар. 
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Члан 12 
(Период важења уписивања и обнављање уписивања) 

 
(1) Представник се уписује у одговарајући регистар представника на период од годину дана. 
(2) Уписивање у одговарајући регистар представника обнавља се након годину дана од 
дана уписивања, односно од дана посљедњег обнављања уписивања у регистар, са 
могућношћу неограниченог обнављања уписивања. 
(3) Уз захтјев за обнављање уписивања достављају се докази о испуњавању услова из 
члана 4 тач. 2 и 3 и члана 5 тачка 3 ове одлуке. 
 
 

Члан 13 
(Објављивање библиографских података) 

 
(1) Библиографски подаци о представницима објављују се најмање једанпут годишње у 
"Службеном гласнику Института". 
(2) Листе представника са библиографским подацима доступне су заинтересованим 
лицима. 
 
 
V - СТРУЧНИ ИСПИТ 
 
 

Члан 14 
(Стручни испит) 

 
(1) Стручни испит из чл. 4 и 5 ове одлуке полаже се пред Институтом, на начин и у складу 
са одредбама Правилника о полагању стручног испита за представнике. 
(2) Институт води регистар лица која су положила стучни испит за патентне представнике и 
представнике за жигове. 
(3) За полагање стручног испита плаћају се посебни трошкови поступка. 
 
 
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 15 
(Статус представника који су уписани у раније регистре) 

 
(1) Рјешења према којима је извршено уписивање представника за заштиту индустријске 
својине у регистар патентних представника до ступања на снагу ове одлуке остају и даље на 
снази и на њих ће се примјењивати одредбе ове одлуке.  
(2) Представници за заштиту индустријске својине који су на дан ступања на снагу ове 
одлуке уписани у регистар представника за индустријски дизајн и жигове уписаће се у 
регистар представника за жигове. 

 
 

Члан 16 
(Престанак примјене ранијих прописа) 

 
 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о условима за уписивање у 
регистре представника за заштиту индустријске својине које води Институт за стандарде, 
мјеритељство и интелектуалну својину Босне  и и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" број 
7/03). 
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Члан 17 
(Ступање на снагу) 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 
 
 
Број ИП-13305/10-02ШЈ                                                                      Директорица 
6. децембра 2010. године                                                 Института за интелектуалну својину 
 Сарајево                                Босне и Херцеговине 
            Лидија Вигњевић, с.р. 
                                                                                                          
 
 
 


