ПРИЛОГ 4.
ПОСЛОВАЊЕ „Елта-кабела“ д.о.о. ДОБОЈ Предузећа за пренос звука, слике или осталих информација кабловима
за период 2005 – 2010. године
I. Правни основ
Институт за стандарде, мјеритељство и интелектуалну својину Босне и Херцеговине (правни
претходник Института за интелектуалну својину БиХ) Рјешењем број ИП-3905/06-04ВЛ од
6.5.2006. године издао је „Елта-кабелу” 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 даљњем тексту: предузеће „Елта-кабел”).
Предузеће „Елта-кабел” је уписано у судски регистар код Основног суда у Српском Сарајеву
23.3.2001. године, а промјена сједишта и назива уписана је у регистар код Основног суда у
Добоју.
Оснивач и сопственик предузећа „Елта-кабел” је Ацо Кабаница, а директорица Данка Јововић.

II. Статут и организациона питања
Према Статуту, органи предузећа „Елта-кабел” су Скупштина и Управни одбор. Оснивач
предузећа обавља послове из дјелокруга Скупштине у складу са одредбама Закона о
предузећима Републике Српске. Директора именује оснивач одлуком о именовању. Обавезе
директора су: организује и води пословање Предузећа, представља Предузеће, стара се о
законитости рада и одговара за законито пословање.

III. Стицање и располагање имовином
Добит предузећа „Елта-кабел” утврђује се и распоређује према важећим прописима. По
измирењу обавеза добит се распоређује на дио за повећање основног капитала, за резерве,
бруто личне дохотке и средства заједничке потрошње, те за инвестиције.
Губитак предузећа „Елта-кабел” покрива се из средстава која могу да се користе за покриће
губитка у складу са прописима. Губитак се покрива расположивим средствима резерви,
отписом потраживања од повјерилаца и на терет трајних извора средстава.
Ризиком предузећа „Елта-кабел” сматрају се: неостваривање планираног обима промета,
неостваривање или дјелимично остваривање, односно неблаговремено остваривање наплате
потраживања, нерационално коришћење рада и средстава рада у вршењу дјелатности, други
непредвиђени догађаји који проузрокују застој у вршењу дјелатности.
Предузеће одговара за своје обавезе цјелокупном имовином, а оснивач до висине свог улога.
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Новчани оснивачки дио основног капитала друштва са ограниченом одговорношћу износи
5.000,00 КМ. Средства за рад Предузећа обезбјеђује оснивач. Вриједност улога у стварима
износи 20.000,00 КМ.

IV. Извјештај о пословању за период 2005 – 2010. године
У поступку надзора над радом организација за колективно остваривање права Институт за
интелектуалну својину Босне и Херцеговине је предузећу „Елта-кабел” упутио позив да достави
извјештај о вођењу послова за период 2005 – 2010. године, те наложио да достави:
- назнаку права која остварује;
- копије пуномоћи аутора и удружења ауторâ који су овластили организацију за остваривање
њихових права;
- копије уговора са корисницима према годинама;
- укупно остварене приходе од корисника из БиХ према годинама;
- укупно остварене приходе из иностранства на основу уговора о реципрочном
представљању;
- износе расподијељених средстава ауторима и носиоцима права према годинама;
- износе расподијељених средстава ауторима из иностранства путем иностраних
колективних организација;
- износе средстава за покривање трошкова рада организације према годинама;
- план пословања организације према годинама;
- одлуке надлежног органа организације о усвајању плана пословања према годинама;
- финансијски извјештај који је усвојио надлежни орган према годинама;
- ревизорски извјештај заједно са мишљењем овлашћеног ревизора о правилности
пословања организације и њихове усклађености са законом, актима организације и
уговорима закљученим са трећим лицима према годинама;
- копије судских и управних одлука у којима је организација била једна од странака.
Извјештај о пословању предузећа „Елта-кабел” запримљен је 29.3.2011. године. Уз извјештај су
достављене копије уговора са AGICOA-ом EBU (Европска унија за емитовање) и VG Media
Gesellschaft о ексклузивном представљању ТВ-канала за територију Босне и Херцеговине.
Према извјештају, предузеће „Елта-кабел” је 2004. године потписало генералне лиценцне
уговоре за кабловску редистрибуцију за канале које представљају наведене организације са 31
кабловским оператером у БиХ.
Уговор са AGICOA-ом је обновљен 2005. године на период од двије године. Након тога,
обновљени су и уговори са АКОП-ом - Асоцијацијом кабловских оператера БиХ и 46 кабловских
оператера. Осим генералног лиценцног уговора, са AGICOA-ом је потписан и лиценцни уговор
за реемитовање комерцијалних канала. „Елта-кабел” је 2008. године потписао нове уговоре са
AGICOA-ом и АКОП-ом за наредне двије године.

V. Финансијско пословање
На основу генералног лиценцног уговора, у периоду од 2005. до 2009. године укупна
потраживања износе 2.683.000,50 КМ, а укупно остварени приход је 1.975.130,20 КМ.
На основу лиценцног уговора, у периоду од 2005. до 2009. године укупна потраживања
износе 1.053.913,63 КМ, а укупно остварени приход је 557.340,67 КМ.
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Укупан приход према годинама је како слиједи:
Табела 1. Приказ укупних потраживања и оствареног прихода на основу генералног лиценцног уговора
НАЗИВ
КОЛЕКТИВНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

„Елта-кабел” д.о.о.
Добој

ГОДИНА
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
Укупно

УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА
224.791,43
557.535,07
635.339,14
588.702,64
676.630,22

ОСТВАРЕНИ ПРИХОД
224.782,10
513.977,14
555.278,63
550.502,57
130.589,70

2.683.000,50

1.975.130,20

Табела 2. Приказ укупних потраживања и оствареног прихода на основу лиценцног уговора
НАЗИВ
КОЛЕКТИВНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

„Елта-кабел” д.о.о.
Добој

ГОДИНА
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
Укупно

УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА
4.882,27
22.216,89

ОСТВАРЕНИ ПРИХОД
4.877,77
20.483,70

183.127,34
475.777,62
367.909,51

138.164,81
288.838,38
104.976,01

1.053.913,63

557.340,67

.
Финансијски показатељи за 2010. годину нису достављени.
У извјештају се наводи да је распоређени износ 1.883.069,74 КМ. Од тога је AGICOA на основу
уговора уплатила „Елта-кабелу” износ од 247.246,66 КМ.
У истом периоду „Елта-кабел” је уплатио „Узусу“ износ од 36.100,00 КМ.
Због некомплетности података и докумената, Институт је поново упутио позив за допуну
извјештаја са релевантним подацима о:
- билансу стања и успјеха за тражени период према годинама;
- износима расподијељених средстава ауторима и носиоцима права према годинама
(како и коме су расподијељена средства);
- износима средстава за покривање трошкова рада Предузећа према годинама (укупан
износ и проценат у односу на укупан приход);
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-

-

плану пословања Предузећа према годинама;
одлуци надлежног органа Предузећа о усвајању плана пословања према годинама;
финансијском извјештају који је усвојио надлежни орган Предузећа према годинама;
ревизорском извјештају са мишљењем овлашћеног ревизора о правилности пословања
Предузећа и њиховој усклађености са законом, актима Предузећа и уговорима
закљученим са трећим лицима према годинама;
копијама судских и управних одлука у којима је Предузеће било једна од странака.

На упућени позив предузеће „Елта-кабел” је 25.5.2011. године доставило допис (број УП05517/11) у којем наводи да је Предузеће, као представник AGICOA за БиХ, радило на
техничким питањима имплементације уговора потписаног за БиХ, те да је финансијске послове
за Предузеће директно водила служба AGICOA са њиховог нерезидентног рачуна. Због тога,
осим провизије дефинисане уговором, у финансијским извјештајима предузећа „Елта-кабел”
које је тражио Институт у позиву нема ставки које су везане за активности према уговору са
AGICOA-ом или другим уговорима за остваривање ауторских права.

Закључак
1.

Анализа пословања предузећа „Елта-кабел” указује на то да је ово предузеће пословало
као заступник - агент иностраних организација за које није потребна дозвола за
колективно остваривање ауторских и сродних права.

2.

Предузеће „Елта-кабел” није обављало послове колективног остваривања права за које је
добило дозволу од Института, те није могуће дати оцјену пословања овог предузећа са
становишта норми које регулишу колективно остваривање ауторских и сродних права.

3.

Имајући у виду досадашње пословање предузећа „Елта-кабел” и нови законски оквир,
неопходно је преиспитати да ли има потребе да се Предузеће бави пословима
колективног остваривања ауторског права.
[Крај документа]
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