ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA U BOSNI I
HERCEGOVINI
(„Službeni glasnik BiH“ 76/06)
Član 1.
U Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02
i 32/02) u članu 1. brišu se tačke c) i d).
Član 2.
U članu 3. riječi: "neodređenog broja ljudi" zamjenjuju se riječima: "neodređenom broju ljudi".
Član 3.
U Poglavlju II. Zakona u naslovu: "Autorsko djelo i autor" briše se riječ "autor".
Član 4.
U članu 28. briše se stav 2., tako st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.
Član 5.
U članu 38. riječi: "s mjesta i u vrijeme koje autor odabere" zamjenjuju se riječima: "s mjesta i u
vrijeme koje pojedinačno odabere".
Član 6.
U članu 54. stav 1. iza riječi: "plaća se naknada kao za javno izvođenje autorskih djela" dodaju se
riječi: " u budžet općine na čijoj teritoriji se vrši javno izvođenje".
Član 7.
U članu 91. stav 4. iza riječi: "autorskih prava" dodaju se riječi: "i organizacije iz člana 87.", a riječi:
"finansijska policija" zamjenjuju se riječima: "nadležna poreska uprava".
Član 8.
U članu 133. iza broja "125." dodaje se broj "126".
Član 9.
U članu 134. iza riječi: "krivična djela" briše se riječ "prekršaje", a dodaje se novi stav koji glasi:
"Postupke po prekršajima koji su utvrđeni ovim Zakonom vodit će sudovi nadležni za prekršaje."
Član 10.
U članu 135. iza riječi: "iz člana 120. do 124." brišu se riječi: "i prekršaje iz člana 125. do 133.", a
dodaje se novi stav koji glasi:

"Sredstva naplaćena na osnovu kazni za prekršaje iz člana 125. do člana 133. uplaćuju se na račun
budžeta općine na čijoj teritoriji je učinjen prekršaj."
Član 11.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

