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САВЈЕТ МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
На основу члана 17 Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“ бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/06, 81/07, 94/07 и 24/08) и члана 38 став (1)
Закона о ауторском и сродним правима („Службени гласник БиХ“ број 63/10), Савјет
министара Босне и Херцеговине на 157. сједници, одржаној 24. августа 2011. године,
донио је

ОДЛУКУ
О ИЗНОСИМА НАКНАДА ЗА РЕПРОДУКОВАЊЕ ЗА
ПРИВАТНУ И ДРУГУ СОПСТВЕНУ УПОТРЕБУ
АУТОРСКИХ ДЈЕЛА И ПРЕДМЕТА СРОДНИХ ПРАВА
Члан 1
(Предмет Одлуке)
Овом одлуком одређују се износи накнаде за репродуковање објављених ауторских
дјела и предмета сродних права за приватну и другу сопствену употребу које се врши
под условима из члана 46 Закона о ауторском и сродним правима („Службени гласник
БиХ“ број 63/10).
Члан 2
(Технички уређаји за аналогно репродуковање)
Накнада за звучно и визуелно снимање ауторских дјела и предмета сродних права
која се плаћа при првој продаји, или увозу нових техничких уређаја за звучно и
визуелно снимање помоћу аналогне технологије износи за:
а) уређај за звучно снимање ....................................................................... 1,00 КМ,

b) уређај за визуелно снимање, намијењен искључиво за репродуковање аудиовизуелних
снимака
......................................................................................................................... 5,00 КМ.
Члан 3
(Технички уређаји за дигитално репродуковање)
Накнада за звучно и визуелно снимање ауторских дјела и предмета сродних права
која се плаћа при првој продаји, или увозу нових техничких уређаја за звучно и
визуелно снимање помоћу дигиталне технологије износи за:
а) уређај за звучно и визуелно снимање који је намијењен искључиво за
репродуковање звучних и/или аудио-визуелних, односно видео-снимака (аудио ЦД
снимач,
аудио/видео
ДВД
снимач,
и
други
сличан
уређај)
................................................................................................................................. 10,00 КМ,
b) уређај за звучно и визуелно снимање који није намијењен искључиво за
репродуковање звучних и/или аудио-визуелних, односно видео-снимака (компјутерски
ЦД,
односно
ДВД
снимач
и
други
сличан
уређај)
.................................................................................................................................. 1,50 КМ.
Члан 4
(Аналогни носачи звука и слике)
Накнада за звучно или визуелно снимање ауторских дјела и предмета сродних
права која се плаћа при првој продаји, или увозу нових празних аналогних носача звука
и слике који су намијењени искључиво за репродуковање звучних и/или аудиовизуелних, односно видео-снимака, за аналогни носач звука и слике износи:
а) до укључиво 180 минута трајања снимка ............................................... 0,10 КМ,
b) више од 180 минута трајања снимка ....................................................... 0,20 КМ.
Члан 5
(Дигитални носачи звука, слике или текста)
Накнада за звучно и визуелно снимање ауторских дјела и предмета сродних права
која се плаћа при првој продаји, или увозу нових празних дигиталних носача звука,
слике или текста износи за:
а) аудио компактни диск (ЦД), дигитални видео диск (ДВД), мини диск (МД) и
други сличан носач који је намијењен искључиво за репродуковање звучних и/или
аудио-визуелних, односно видео-снимака:
- до укључиво 90 минута трајања снимка ................................................... 0,20 КМ,
- више од 90 минута трајања снимка ........................................................... 0,50 КМ.
b) носач са интегрисаном меморијском јединицом и плејером који је намијењен
искључиво за репродуковање звучних и/или аудио-визуелних, односно видео-снимака
(МП3 уређај, iPod и други сличан носач):
- до укључиво 2 ГБ капацитета .................................................................... 5,00 КМ,
- изнад 2 ГБ капацитета .............................................................................. 10,00 КМ.

c) носач који није намијењен искључиво за репродуковање звучних и/или
аудио-визуелних, односно видео-снимака (дата ЦД, дата ДВД, компјутерски тврди
диск, меморијска картица или друга преносива меморијска јединица као, нпр., USB
Flash Drive и други сличан носач), као и носач са интегрисаном меморијском
јединицом и плејером који није намијењен искључиво за репродуковање звучних и/или
аудио-визуелних снимака (мобилни телефон, „паметни“ телефон, длановник, таблет
ПЦ (нпр., iPоd), вишефункцијски читач електронских књига или вишефункцијски GPS
уређај и други сличан носач):
- за сваки започети 1 ГБ капацитета ......................... 0,05 КМ, али не више од
25,00 КМ.
Члан 6
(Накнада од уређаја за фотокопирање)
(1) Накнада за фотокопирање која се плаћа при првој продаји, или увозу нових уређаја
за фотокопирање, независно од тога да ли се ради о уређајима намијењеним искључиво
за фотокопирање, или о уређајима који, поред других функција, омогућују и
фотокопирање (факс, принтер, фотопринтер, вишефункцијски уређај и други сличан
уређај), одређује се у зависности од могућности израде броја копија у минуту и за
сваки поједини уређај износи:
а) до 25 копија/мин ................................................................................................ 10,00 КМ,
b) до 35 копија/мин ................................................................................................ 20,00 КМ,
c) до 55 копија/мин ................................................................................................ 30,00 КМ,
d) до 65 копија/мин ................................................................................................ 50,00 КМ,
e) до 75 копија/мин ................................................................................................ 75,00 КМ,
f) изнад 75 копија/мин ........................................................................................ 100,00 КМ,
g) оптички читач (скенер), независно од капацитета .......................................... 5,00 КМ.
(2) Ако уређај за фотокопирање омогућује само израду црно-бијелих копија, накнада за
фотокопирање која се плаћа при првој продаји, или увозу нових уређаја износи
половину накнаде одређене у ставу (1) овог члана.
(3) Појам фотокопирање обухвата и сваку другу технику репродуковања сличну
фотокопирању, која омогућује постизање истог ефекта.
Члан 7
(Накнада од фотокопија израђених за продају)
(1) Накнада за фотокопирање која се плаћа од израђених фотокопија намијењених за
продају физичким лицима за сваку фотокопију износи......................................... 0,05 КМ.
(2) Накнада из става (1) овог члана обрачунава се и плаћа мјесечно, ако одговарајућа
колективна организација не договори са репрезентативним удружењем корисника или
појединим лицем које уз наплату обавља услуге фотокопирања дужи рок плаћања.

(3) Ако лице које уз наплату обавља услуге фотокопирања не јавља одговарајућој
колективној организацији број израђених фотокопија у поједином обрачунском
периоду, или ако колективна организација оправдано сумња у тачност јављених
података, она може да обрачунава накнаду према претпостављеном броју израђених
фотокопија за продају.
Члан 8
(Одређивање капацитета уређаја за фотокопирање)
Капацитет појединог уређаја за фотокопирање из члана 7 ове одлуке (број
фотокопија израђених у минуту) одређује се према декларацији произвођача.
Члан 9
(Плаћање накнаде на компоненте)
Накнада сходно чл. 3, 5 и 6 ове одлуке плаћа се за сваки поједини уређај или носач,
независно од тога да ли се тај уређај или носач увози или продаје самостално, или као
саставни дио неког другог уређаја.
Члан 10
(Значење појмова)
У свим случајевима у којим ова одлука користи појам други сличан технички
уређај, односно други сличан носач, мисли се на такав уређај, односно носач, који
употребом исте или сличне технологије омогућује такав начин репродуковања
ауторских дјела и предмета сродних права који је предвиђен у члану 46 Закона о
ауторском и сродним правима.
Члан 11
(Примјена највише тарифе)
Ако неки уређај или носач из чл. 2, 3, 4, 5 или 6 ове одлуке испуњава услове за
разврставање у различите тарифне категорије, накнада се плаћа према тарифи која је
највиша.
Члан 12
(Лица обавезана да плаћају накнаде)
(1) Накнаду из чл. 2, 3, 4, 5, 6 и 9 ове одлуке плаћају произвођачи уређаја за звучно и
визуелно снимање, произвођачи уређаја за фотокопирање и произвођачи празних
носача звука, слике или текста.
(2) Ако се уређаји и празни носачи из става (1) овог члана увозе у Босну и
Херцеговину, накнаду плаћа увозник.
(3) Накнаду из члана 7 ове одлуке плаћају физичка и правна лица која уз наплату
обављају услуге фотокопирања.

Члан 13
(Убирање и расподјела накнаде)
(1) Убирање накнаде за приватну и другу сопствену употребу утврђене овом одлуком
врши се искључиво путем колективне организације основане у складу са одредбама
Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права („Службени гласник
БиХ“ број 63/10).
(2) Колективна организација из става (1) овог члана расподјељује накнаду на начин и у
омјерима утврђеним у члану 22 Закона о колективном остваривању ауторског и
сродних права.
Члан 14
(Ступање на снагу Одлуке)
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
БиХ“.
CМ број 141/11
24. августа 2011. године
Сарајево

Предсједавајући
Савјета министара БиХ
Др Никола Шпирић, с.р.

