Број: ИП-03-47-5-07381/12ВТ
Бања Лука, 13.8.2012. године

Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Институт), на основу
члана 11 а у вези са чланом 44 Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права
(„Службени гласник БиХ“ број 63/10), чл. 114 и 193 став (1) Закона о управном поступку
(„Службени гласник БиХ“ бр. 29/02, 12/04, 88/07 и 93/09), поступајући по службеној дужности, д о н
оси

РЈЕШЕЊЕ
о одузимању дозволе за остваривање права радиодифузних организација
1. ОДУЗИМА СЕ дозвола „Елта-кабел“ д.о.о. Предузећу за пренос звука, слике или осталих
информација кабловима, Добој, Улица светог Саве број 26, коју је издао Институт за
стандарде, мјеритељство и интелектуалну својину Босне и Херцеговине Рјешењем број ИП3905/06-04 ВЛ од 6.6.2006. године, у дијелу који се односи на обављање дјелатности
остваривања права радиодифузних организација.
2. Дозвола за обављање дјелатности остваривања права радиодифузних организација одузима
се са даном 11.8.2012. године.
3. Предузеће „Елта-кабел“ д.о.о. дужно је да достави Институту извјештај о пословању,
расподјели и утрошку средстава закључно са даном важења дозволе, у законском року.
4. Предузеће „Елта-кабел“ д.о.о. дужно је да организацији која добије дозволу за колективно
остваривање права радиодифузних организација уступи сву релевантну документацију
неопходну за обављање ове дјелатности у року од 30 дана од дана издавања дозволе.
5. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику БиХ“ и у „Службеном гласнику Института“.

Образложење
Институт за стандарде, мјеритељство и интелектуалну својину Босне и Херцеговине, правни
претходник Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине, Рјешењем број ИП-3905/0604ВЛ од 6.6.2006. године издао је „Елта-кабел" д.о.о. Добој - Предузећу за пренос звука, слике или
осталих информација кабловима, одобрење за обављање дјелатности остваривања ауторског
права и права радиодифузних организација.
У поступку по захтјеву Асоцијације композитора – музичких стваралаца БиХ (АМУС) из Сарајева,
Обала Кулина бана број 22/II, за додјелу дозволе за колективно остваривање ауторских музичких
права Институт је Рјешењем број ИП-03-47-5-12-06059/12ВТ од 21.6.2012. године одузео дозволу
предузећу „Елта-кабел" д.о.о. Добој за обављање дјелатности остваривања ауторског права.
Законом о колективном остваривању ауторског и сродних права („Службени гласник БиХ“ број
63/10), који је ступио на снагу 11.8.2010. године, дозвољен је наставак рада постојећим
колективним организацијама под условима утврђеним чланом 44. Наиме, наведеним чланом у
ставу (1) Закона прописано је да организације аутора и других носилаца ауторских права, те друга
правна лица специјализована за остваривање ауторских права која су, према одредби члана 87
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Закона о ауторском праву и сродним правима у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ бр.
7/02 и 76/06), обављала послове колективног остваривања ауторског права прије ступања на
снагу овог закона настављају да раде и послије ступања на снагу овог закона. Ставом (2) истог
члана предвиђено је да су сви субјекти из претходног става дужни да ускладе свој статусни облик
и своје пословање са одредбама закона и поднесу захтјев за издавање нове дозволе за
обављање послова колективног остваривања ауторског и сродних права у року од двије године од
ступања на снагу овога закона.
Пословање „Елта-кабел“ д.о.о. било је предмет анализе у оквиру Извјештаја о функционисању
система колективног остваривања ауторског и сродних права у Босни и Херцеговини у периоду од
2005. до 2010. године, који је усвојила Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на
сједници Представничког дома одржаној 19.4.2012. године и сједници Дома народа одржаној
15.5.2012. године. У Извјештају је, између осталог, констатовано да је предузеће „Елта-кабел“
д.о.о. пословало као заступник - агент АGICOA за које није потребна дозвола за колективно
остваривање ауторског и сродних права, да није обављало послове колективног остваривања
права за које је добило дозволу од Института, да није могуће дати оцјену пословања овог
предузећа са становишта норми које регулишу колективно остваривање ауторског и сродних
права, те да је, имајући у виду досадашње пословање овог предузећа и нови законски оквир,
неопходно преиспитати да ли има потребе да се предузеће бави пословима колективног
остваривања ауторског права.
Неспорно је да је предузеће „Елта-кабел“ д.о.о. дужно да изврши исплате прикупљених средстава
свим носиоцима чија је права остваривало за период до којег је имало важећу дозволу, те да је
дужно да све релевантне податке и документацију који су неопходни за обављање послова уступи
новој колективној организацији која ће остваривати ова права.
С обзиром на то да предузеће „Елта-кабел” д.о.о. није прилагодило свој статусни облик према
Закону о колективном остваривању ауторског и сродних права и да није поднијело захтјев за
обновљање дозволе у законском року, који је истекао 11.8.2012. године, којим би доказало да
испуњава услове прописане законом, а имајући у виду закључке Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине, одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.
Према члану 13 став (4) Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права,
обавјештење о одлуци о одузимању дозволе објављује се у „Службеном гласнику БиХ“ и у
„Службеном гласнику Института“, те је одлучено као у тачки 5 овог рјешења.
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно у управном поступку. Против овог рјешења
може да се покрене управни спор подношењем тужбе Суду Босне и Херцеговине у року од 60
дана од дана пријема рјешења.
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