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ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
На основу члана 40 став (5) Закона о колективном остваривању ауторског и сродних
права („Службени гласник БиХ“, број 63/10), Институт за интелектуалну својину Босне и
Херцеговине доноси
ПРАВИЛНИК
О МЕДИЈАЦИЈИ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА О КАБЛОВСКОЈ
РЕТРАНСМИСИЈИ РАДИО-ДИФУЗНО ЕМИТОВАНИХ ДЈЕЛА
ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
(Предмет Правилника)
Овим правилником ближе се прописују услови за бављење медијацијом и начин на који се
одређује листа медијатора у споровима ради закључења колективног уговора о кабловској
ретрансмисији радио-дифузно емитованих дјела, трошкови медијације и административна
помоћ Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине (у даљњем тексту:
Институт) у вези са вођењем поступка медијације.
ДИО ДРУГИ - УСЛОВИ ЗА БАВЉЕЊЕ МЕДИЈАЦИЈОМ И ЛИСТА МЕДИЈАТОРА
Члан 2
(Услови за бављење медијацијом)
(1) Медијатор, према овом правилнику, може да буде лице које испуњава сљедеће услове:
a) да посједује високу стручну спрему,
b) да има знање из ауторског и сродних права и подручја кабловске ретрансмисије,
c) да има најмање пет година радног искуства на пословима ауторског и сродних права,
електронских медија или других сличних послова.

(2) Лице које је више од 10 година обављало функцију судије може да обавља медијацију
према овом правилнику и у случају да не испуњава услове из става (1) овог члана.
(3) Страни држављанин који је овлашћен да обавља послове медијације у другој држави
може у појединачним случајевима да води поступак медијације, према овом правилнику, уз
претходну сагласност Министарства правде Босне и Херцеговине.
Члан 3
(Листа медијатора)
(1) Институт одређује листу медијатора за вођење медијације у споровима ради закључења
колективног уговора о кабловској ретрансмисији радио-дифузно емитованих дјела на основу
примљених сагласности кандидата. Листу медијатора морају да сачињавају најмање три
лица.
(2) Институт може да именује на листу медијатора и лица са листе медијатора Удружења
медијатора Босне и Херцеговине ако та лица испуњавају и услове из члана 2 став (1) тач. б)
и ц) овог правилника.
(3) Институт може да прикупља могуће кандидате за медијаторе директним позивима
лицима која, према мишљењу Института и на основу општег увјерења у струци,
представљају стручњаке на подручју ауторског и сродних права, електронских медија или
других сличних послова и која уживају повјерење стручне јавности или јавним позивом.
(4) Ако се кандидати за медијаторе прикупљају јавним позивом, позив се објављује у
„Службеном гласнику БиХ“.
Члан 4
(Разрјешење медијатора)
(1) Медијатору који је стављен на листу медијатора, према овом правилнику, статус
медијатора престаје:
a) ако сâм затражи да буде разријешен,
b) ако га разријеши Институт.
(2) Институт ће разријешити медијатора у случају:
a) ако он не обавља своју функцију на савјестан и непристрасан начин,
b) трајне неспособности да обавља своју функцију и
c) непоштивања Кодекса медијаторске етике.
ДИО ТРЕЋИ - ТРОШКОВИ МЕДИЈАЦИЈЕ
Члан 5
(Награда медијатору и накнада трошкова медијације)
За обављену медијацију медијатору припадају награда и накнада трошкова (у даљњем
тексту: трошкови медијације) у складу са Правилником о награди и накнади трошкова
медијације Удружења медијатора Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 21/06).
Члан 6
(Начин плаћања трошкова медијације)
(1) Трошкове медијације плаћају странке у једнаким дијеловима. Сви трошкови уплаћују се
на посебан рачун Института.
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(2) Странке су дужне да уплате предујам трошкова медијације у износу који одређује
директор Института својом одлуком.
(3) Ако странке не предујме трошкове медијације одређене одлуком директора Института,
поступак медијације се обуставља.
(4) Послије завршене медијације Институт врши коначни обрачун трошкова медијације.
Члан 7
(Трошкови административне помоћи Института)
(1) За све трошкове административне помоћи Института у вези са вођењем поступка
медијације зарачунавају се трошкови у висини 10% укупног износа трошкова медијације из
члана 6 овог правилника.
(2) Трошкове из става (1) овог члана сносе странке медијације у једнаким дијеловима.
ДИО ЧЕТВРТИ - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8
(Примјена Закона о поступку медијације и других прописа)
(1) Ако Законом о колективном остваривању ауторског и сродних права и овим правилником
није другачије прописано, за поступак медијације и све радње у вези са њиме примјењују се
на одговарајући начин одредбе Закона о поступку медијације („Службени гласник БиХ“ број
37/04).
(2) У поступку медијације на одговарајући начин се примјењују и одредбе Правилника о
упућивању на медијацију („Службени гласник БиХ“, број 21/06), Кодекс медијаторске етике
(„Службени гласник БиХ“, број 21/06), Правилник о одговорности медијатора за штету
причињену у току обављања послова медијације („Службени гласник БиХ“, број 21/06) и
Правилник о дисциплинској одговорности медијатора („Службени гласник БиХ“, број 21/06).
Члан 9
(Ступање на снагу Правилника)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
БиХ“.
Директорица
Института за интелектуалну својину
Босне и Херцеговине
Лидија Вигњевић, с.р.
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