
КОЛЕКТИВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ АУТОРСКОГ 

ПРАВА И СРОДНИХ ПРАВА 

 

„АМУС“ 

Асоцијација композитора – музичких стваралаца Босне и Херцеговине 

Трг солидарности 2а  

71000 Сарајево 

Тел: 033 205 600 

Fax: 033 218 258 

E-mail: strucnasluzba@amus.ba   

Врста права: 

Колективно остваривање права аутора музичких дјела 

Напомена: Рјешењем Института за интелектуалну својину БиХ број ИП-03-47-5-

06059/12ВТ од 21.06.2012. године, које је ступило на снагу даном доношења, 

удружењу “АМУС” Асоцијација композитора – музичких стваралаца Босне и 

Херцеговине, Сарајево, издата је дозвола за колективно остваривање права 

аутора музичких дјела. 

 

„АИС“  

Асоцијација извођача и свирача  

Српских владара бр. 9 

71123 Источно Сарајево  

E-mail: apcaisbih@gmail.com   

Број мобилног телефона: +387 61 314 888 

Врста права: 

Колективно остваривање права извођача музичких дјела 

Напомена: Рјешењем Института за интелектуалну својину БиХ број ИП-03-47-5-

02676/15ВТ од 08.05.2015. године удружењу „АИС“ Асоцијација извођача и 

свирача издата је дозвола за колективно остваривање права извођача музичких 

дјела.  
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„ФОНОГРАМ“ 

Удружење за заштиту произвођача фонограма 

Јошаничка број 55  

71320 Вогошћа, Босна и Херцеговина 

Тел: 033/425-290 

Fax:033/425-291 

E-mail: strucnasluzba@fonogram.org  

Врста права: 

Колективно остваривање права произвођача фонограма 

Напомена: Рјешењем Института за интелектуалну својину БиХ број ИП-03-47-5-

05879/15ВТ од 16.10.2015. Удружењу за заштиту произвођача фонограма 

„ФОНОГРАМ“ из Вогошће издата је дозвола за обављање послова колективног 

остваривања права произвођача фонограма. 

 

„УФИ“ 

Удруга Филмске Индустрије 

Административно-пословни центар бб 

72250 Кисељак, БиХ 

Тел: 030/941-800 

Fax: 030/870-975 

E-mail: info@ufi.ba   

Врста права: 

Колективно остваривање права на накнаду за кабловско реемитовање аудиовизуелних 

дјела 

Напомена: Рјешењем Института за интелектуалну својину БиХ број ИП-03-47-5-

288/16ГМ од 21.4.2016. Удрузи филмске индустрије „УФИ“ из Кисељака издана 

је дозвола за обављање послова колективног остваривања права на накнаду за 

кабловско реемитовање аудиовизуелних дјела. Наведено рјешење је одлуком 

(рјешењем) Жалбеног савјета при Савјету министара Босне и Херцеговине, 

број: УПЖВ-09-07-3-118/16 од 30.8.2016., оглашено ништавим. Дана 

13.12.2016., Жалбени савјет при Савјету министара Босне и Херцеговине је 

одлуком број: УПЖВ-09-07-3-118/16 укинуо горе наведно Рјешење о 

оглашавању ништавим Рјешења Института за интелектуалну својину Босне и 
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Херцеговине, број: ИП-03-47-5-288/16ГМ од 21.4.2016, те је Институт за 

интелектуалну својину Босне и Херцеговине дана 4.1.2017. издао нову дозволу 

за колективно остваривање права на накнаду за кабловско реемитовање 

аудиовизуелних дјела Удрузи филмске индустрије „УФИ“ из Кисељака, одлуком 

број: 03-47-5-288-21/16ГМ. 

 

„ОРИГИНАЛ“ 

Удружење за остваривање и заштиту репродукцијских права 

Трампина 4/III  

71000 Сарајево 

Тел/факс: +387 33 688 041 

Е-маил: info@original.co.ba  

Врста права: 

Колективно остваривање права на приватну и другу властиту употребу 

Напомена: Рјешењем Института за интелектуалну својину БиХ број 03-47-5-193-

9/17ВТ, Удружењу за остваривање и заштиту репродукцијских права 

„ОРИГИНАЛ“ из Сарајева издата је дозвола за обављање послова колективног 

остваривања права аутора писаних дјела издатих у штампаној форми и сродног 

права издавача штампаних издања, на приватну и другу властиту употребу. 

Дозвола је издата за колективно остваривање сљедећих имовинских права 

аутора дјела издатих у штампаној форми и сродног права издавача штампаних 

издања: 

- право на накнаду које се плаћа при првој продаји или увозу нових уређаја за 

фотокопирање;  

- право на накнаду од израђених фотокопија намјењених за продају, коју 

плаћају физичка и правна лица која уз наплату обављају услуге фотокопирања. 
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