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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, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08),
члана 7. Закона о оснивању Института за интелектуалну својину Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 43/04) и тачке 8.2.4 Стратегије
развоја Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине (2008. 2015.), ("Службени гласник БиХ", број 69/09), Савјет министара Босне и
Херцеговине, на приједлог Института за интелектуалну својину Босне и
Херцеговине, на 124. сједници одржаној 10. јуна 2010. године, донио је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ САВЈЕТА ЗА АУТОРСКО ПРАВО И СРОДНА ПРАВА
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Овом Одлуком оснива се Савјет за ауторско право и сродна права (у даљњем
тексту: Савјет) као савјетодавно-координациони орган Института за
интелектуалну својину Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Институт).

Члан 2.
(Надлежност)
(1)

Савјет је надлежан за:
а) Подизање друштвене свијести о сврси и значају ауторског права и
сродних права, те колективног остваривања тих права;
б) Успостављање и јачање сарадње између организација и органа која
представљају носиоце ауторског и сродних права, с једне стране, и
корисника тих права, с друге стране;
ц) Афирмисање потребе за постојањем савремених умјетничких
удружења која ће ефикасно бринути о привредном статусу својих
чланова;
д) Афирмисање принципа индивидуалног остваривања ауторског и
сродних права на основу колективних уговора;
е) Афирмисање потребе да се у умјетничким удружењима приступи
изради модела уговора о индивидуалном уступању ауторских и сродних
права, као и тарифе минималних ауторских накнада;
ф) Формулисање савјетодавних становишта о спорним питањима
колективног остваривања ауторског и сродних права, која су
принципијелног карактера;
г) Помагање носиоцима ауторског и сродних права да ефективно
користе могућности заштите својих интереса у оквиру прописа Босне и
Херцеговине;
х) Идентификацију дефицитарних нормативних рјешења која отежавају
заштиту ауторског и сродних права;
и) Указивање на потребу промјена у законодавству, управној и судској
пракси ради подизања ефикасности и правичности ауторског и сродних
права.

(2)

Савјет доноси периодични план и програм рада.
Члан 3.
(Састав)

(1) Савјет сачињавају представници сљедећих институција и других
релевантних правних лица, и то:
а)

Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине - 2 представника;

б)

Министарства правде Босне и Херцеговине - 1 представник;

ц)

Федералног министарства правде - 1 представник;

д)

Министарства правде Републике Српске - 1 представник;

е) Канцеларије градоначелника Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине - 1
представник;
ф)

Министарства просвјете и културе Републике Српске - 1 представник;

г) Министарства културе и спорта Федерације Босне и Херцеговине - 1
представник;
х)

Регулаторне агенције за комуникације (РАК) - 1 представник;

и)

Правног факултета Универзитета у Сарајеву -1 представник;

ј)

Правног факултета Универзитета у Бањој Луци - 1 представник;

к)

Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву -1 представник;

л) Правног факултета Универзитета "Џемал Биједић" у Мостару - 1
представник;
м)

Правног факултета Свеучилишта у Мостару - 1 представник;

н)

Правног факултета Универзитета у Тузли - 1 представник;

о) Удружења за колективно остваривање ауторских и сродних права - по 1
представник.
(2) Стручне и административно-техничке послове за потребе Савјета обавља
секретар Савјета који је запослен у Институту.
Члан 4.
(Мандат)
(1)

Мандат чланова Савјета траје пет година.

(2) Чланови Савјета могу да буду поново именовани у састав Савјета највише
два пута.
Члан 5.
(Конституирајућа сједница и пословник)
(1)

Конституирајућу сједницу Савјета сазива директор Института.

(2) Конституирајућа сједница се одржава најкасније 60 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке.

(3) Савјет на конституирајућој сједници доноси пословник о раду и бира
предсједавајућег и замјеника предсједавајућег.
(4) Пословником о раду уређују се организација, начин одлучивања и друга
питања значајна за рад Савјета.
Члан 6.
(Трошкови)
Трошкови рада чланова Савјета иду на терет институције или другог правног
лица којег представљају.
Члан 7.
(Стручна и административна подршка)
Стручну и административну подршку Савјету пружа Институт.
Члан 8.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику БиХ".
СМ број 172/10
10. јуна 2010. Године
Сарајево

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

