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Izvršni direktor Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (Ured), 

 

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. 
o žigu Europske unije1 (EUTMR) a posebno njezin članak 157. stavak 4. točka (a), prema 
kojem izvršni direktor Ureda mora poduzeti sve potrebne mjere, uključujući donošenje 
internih administrativnih uputa i javnih obavijesti, da se osigura rad Ureda, 

 

uzimajući u obzir članak 101. stavak 4. EUTMR-a, kojim se utvrđuje da u slučaju da neki 
izniman događaj, kao što je prirodna nepogoda ili štrajk, prekine ili poremeti pravilno 
obavješćivanje od strane stranaka u postupku prema Uredu ili obrnuto, izvršni direktor može 
odrediti da se za stranke u postupku, koje imaju svoje boravište ili registrirani ured u 
predmetnoj državi članici ili su imenovale zastupnika sa službenom adresom u predmetnoj 
državi članici, svi rokovi koji bi inače istekli na datum ili nakon datuma početka takvog 
događaja koje je odredio predsjednik, produljuju do datuma koji on odredi. Prilikom 
određivanja tog datuma predsjednik procjenjuje kada iznimni događaj završava. Ako događaj 
pogađa sjedište Ureda, u takvoj se odluci izvršnog direktora navodi da se primjenjuje s 
obzirom na sve stranke u postupku, 

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice, 
prema izmjenama i dopunama2 (CDR) a posebno njezin članak 100. koji se odnosi na 
dodatna ovlaštenja izvršnog direktora, te Uredbu Komisije (EZ) br. 2245/02 od 21. listopada 
2002. o provedbi Uredbe Vijeća, prema izmjenama i dopunama3, (CDIR), a posebno njezin 
članak 58. stavak 4., 

 

budući da: 

 

1) Snažan potres, koji se dogodio 29. prosinca 2020. u Sisačko-moslavačkoj županiji u 
Hrvatskoj, kojem su uslijedili naknadni udari, koji je prirodna katastrofa neuobičajene i 
iznimne opasnosti, možda je ozbiljno utjecao na normalan tijek poslovanja u dijelovima 
Hrvatske i komunikaciju između Hrvatske i ostalih država članica Europske unije. 
 

                                                           
1 SL L 154, 16.6.2017., str. 1. 
2 SL L 386, 29.12.2006., str. 14. 
3 SL L 193, 25. 7.2007., str. 13. 



2) Ova prirodna nepogoda predstavlja izvanrednu okolnost koja je možda poremetila 
pravilno obavješćivanje od strane stranaka, s boravištem ili registriranim uredom na 
teritoriju pogođene zemlje, prema Uredu i obrnuto. 
 

3) Prekid se primjenjuje na sve rokove, 

 

DONIO JE SLJEDEĆU ODLUKU: 

 

Članak 1. 

Predmet i opseg 
 

U skladu s člankom 101. stavkom 4. EUTMR-a i člankom 58. stavkom 4. CDIR-a svi rokovi 
koji ističu između 29. prosinca 2020. i zaključno 17. siječnja 2021. uključujući one koji se 
odnose na stranke u postupcima pred Uredom s boravištem ili registriranim uredom u 
Hrvatskoj ili koje su imenovale predstavnika s poslovnim nastanom u Hrvatskoj produljuju se 
do 18. siječnja 2021. 

 

Članak 2. 

Stupanje na snagu 

Ova Odluka stupa na snagu s datumom koji slijedi nakon njezina donošenja i objavljuje se u 
Službenom glasniku Ureda. 

 

Alicante, 8. siječnja 2021. 

 

/Potpis/ 

 

Christian Archambeau 

Izvršni direktor 


