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ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
 
На основу члана 10 став (3) и члана 11 став (3) Закона о колективном остваривању 

ауторског и сродних права („Службени гласник БиХ“ број 63/10), Институт за интелектуалну 
својину Босне и Херцеговине д о н о с и  
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О НАЧИНУ И ФОРМИ ИСПУЊАВАЊА УСЛОВА ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 

ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОЛЕКТИВНОГ ОСТВАРИВАЊА АУТОРСКОГ И СРОДНИХ 
ПРАВА 

 
 

ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1 
(Предмет Правилника) 

 
Овим правилником ближе се прописује на који начин правна лица која намјеравају да се 

баве пословима колективног остваривања ауторског и сродних права удовољавају захтјевима 
за добијање дозволе Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине (у даљњем 
тексту: Институт), одређеним у члану 10 став (2), тач. ц), д) и е) и члану 11 став (2) Закона о 
колективном остваривању ауторског и сродних права.  
 

Члан 2 
(Значење појмова) 

 
(1) У свим случајевима у којим овај правилник користи појам ауторско дјело или дјело тај 
појам истовремено обухвата и све предмете сродних права, у смислу Закона о ауторском и 
сродним правима („Службени гласник БиХ“ број 63/10).  
 
(2) У свим случајевима у којим овај правилник користи појам аутор или аутори тај појам 
истовремено обухвата и све носиоце сродних права, у смислу Закона о ауторском и сродним 
правима, као и све њихове правне сљеднике.  
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(3) У свим случајевима у којим овај правилник користи појам правно лице мисли се на правно 
лице сходно одредбама члана 8 Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права, 
које је започело поступак и предузело радње за добијање дозволе Института за обављање 
послова колективног остваривања ауторских права. 
 
(4) У свим случајевима у којим овај правилник користи појам закон мисли се на Закон о 
колективном остваривању ауторског и сродних права („Службени гласник БиХ“ број 63/10).  
 
 
ДИО ДРУГИ - ПОДАЦИ И ДОКАЗИ О СПОСОБНОСТИ ПРАВНОГ ЛИЦА ДА ОБАВЉА 
ДЈЕЛАТНОСТ КОЛЕКТИВНОГ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 
 
 

Члан 3 
(Подаци о броју аутора) 

 
(1) Правно лице које намјерава да обавља дјелатност колективног остваривања ауторског 
права мора да поднесе Институту податке о ауторима који су га овластили за остваривање 
права на њиховим дјелима. Ти подаци морају да садрже: 

a) име и презиме аутора, 
b) назнаку пребивалишта или боравишта аутора, 
c) назнаку држављанства аутора. 

 
(2) Правно лице мора да поднесе Институту и копију уговора између аутора и правног лица, 
односно изјаву аутора којом тај овлашћује правно лице за представљање. 
 
(3) Документа из става (2) овог члана не смију да буду старија од шест мјесеци. 
 

Члан 4 
(Попис дјела) 

 
(1) Правно лице које намјерава да обавља дјелатност колективног остваривања права мора да 
поднесе Институту податке о дјелима која ће да сачињавају репертоар колективне 
организације. Ти подаци морају да садрже: 

a) назив дјела, 
b) врсте дјела, 
c) податке о аутору, односно ауторима дјела, 
d) годину првог објављивања дјела, 
e) обим или трајање дјела. 

 
(2) Ако за поједине категорије дјела постоје усвојени међународни кôд, бројке, односно друге 
ознаке које се примјењују у пракси колективног остваривања права за идентификацију 
појединих дјела, попис дјела треба да садржи и тај кôд, бројке или ознаке. 
 

Члан 5 
(Пословне просторије и опрема) 

 
(1) За обављање дјелатности колективног остваривања ауторског права правно лице мора да 
обезбиједи одговарајући пословни простор и опрему која омогућује нормално и несметано 
обављање те дјелатности. 
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(2) Сматра се да пословни простор омогућује ефикасно обављање колективног остваривања 
права ако: 

a) се налази у пословној или стамбеној згради, 
b) има најмање 20 м² корисне површине, 
c) има прикључак на Интернет. 

 
(3) Сматра се да правно лице располаже одговарајућом опремом за ефикасно обављање 
колективног остваривања права ако има: 

a) основну канцеларијску опрему, која омогућава нормалан рад, 
b) сва потребна средства за комуникацију (телефон, факс, компјутер), 
c) сопствену адресу за електронску пошту, 
d) сопствену активну интернет страницу, путем које може јавност да ступа у контакт са 

правним лицем. 
 
(4) Сматра се да правно лице располаже потребним простором и опремом у смислу одредаба 
ст. (2) и (3) овог члана ако достави Институту одговарајући доказ о својини, уговор о  најму или 
други одговарајући докуменат о правном основу за коришћење непокретности и опреме.   
 

Члан 6 
(Стручна служба) 

 
(1) За обављање дјелатности колективног остваривања ауторског права правно лице мора да 
има запослено, у радном односу на неодређено вријеме, најмање једно лице са високом 
стручном спремом које посједује знање енглеског или француског језика. 
 
(2) Ако лице не говори један од страних језика поменутих у ставу (1) овог члана, правно лице 
мора да запошљава, у радни однос на неодређено вријеме, најмање једно лице које испуњава 
тај услов. 
 
(3) Знање страног језика доказује се потврдом овлашћене образовне институције или другим 
одговарајућим доказима. 
 

Члан 7 
(Пословни план) 

 
(1) Правно лице које намјерава да обавља дјелатност колективног остваривања права мора да 
поднесе Институту пословни план, у складу са одредбом члана 10 став (2) тачка е) Закона, на 
основу којег Институт може да утврди да ће укупан економски ефекат колективног остваривања 
одређеног ауторског права имати позитиван резултат и да је правно лице способно на 
ефикасан и економичан начин да обавља ту дјелатност (постојање довољног економског 
основа).  
 
(2) Пословни план из става (1) овог члана мора да усвоји скупштина правног лица. 
 
(3) Пословни план мора да садржи све елементе који су потребни за његову процјену и 
евалуацију од Института и који се у економској струци сматрају као редовни и битни састојци 
пословног плана привредних субјеката, а нарочито: 

a) све податке о правном лицу (правни статус, историјске податке, оснивачи, лица 
овлашћена за представљање и др. релевантни подаци),  

b) анализу постојећег стања на подручју коришћења одређене категорије ауторских дјела у 
вези с којим правно лице намјерава да обавља дјелатност њиховог колективног 
остваривања, 

c) опис предвиђеног начина обављања дјелатности и стратегију њене имплементације, 
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d) опис кадрова који ће у правном лицу да обављају дјелатност колективног остваривања 
права и план њиховог запошљавања са посебним нагласком на руководне кадрове, 

e) средства предвиђена за обављање дјелатности колективног остваривања права, 
f) процјену очекиване висине убраних накнада од корисника, 
g) процјену трошкова пословања правног лица као колективне организације, 
h) процјену и изворе средстава потребних за почетак обављања дјелатности. 

 
(4) Ако се пословним планом предвиђа да ће трошкови пословања у првој години прелазити 
30% од укупних прихода колективне организације, пословни план треба да обухвата временски 
период до момента када се предвиђа да трошкови пословања неће прелазити тај проценат.  
 
(5) При процјени реалности предвиђеног обима укупног економског ефекта колективног 
остваривања одређеног ауторског права, Институт може да се користи поређењем постојећих 
резултата колективног остваривања истих права у државама са истим или сличним правним 
системом и упоредивим степеном економског развоја, степеном поштивања права, бројем 
носилаца права и бројем корисника дјела, нарочито у државама у регији. 
 
(6) Под појмом „вјеродостојна документа“ из члана 10 став (2) тачка е) Закона подразумијевају 
се: 

- уговори закључени са носиоцима права које су овјерили надлежни органи, 
- званични банковни подаци о средствима на рачуну правног лица, банковне гаранције 

или други финансијски инструменти, 
- изводи из овјерених пословних књига, 
- сва јавна документа, 
- сва документа која имају значај јавног документа на основу посебних прописа. 

 
 
ДИО ТРЕЋИ - ПРОЦЈЕНА ПОСТОЈАЊА ДОВОЉНОГ ЕКОНОМСКОГ ОСНОВА ПРАВНОГ 
ЛИЦА ДА ОБАВЉА ДЈЕЛАТНОСТ КОЛЕКТИВНОГ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 
 

 
Члан 8 

(Општа одредба) 
 

У поступку издавања дозволе за обављање колективног остваривања права Институт 
процјењује постојање довољног економског основа правног лица у складу са критеријумима 
предвиђеним у члану 11 став (2) Закона и у овом правилнику. 
 

Члан 9 
(Број аутора који су овластили правно лице за остваривање њихових права) 

 
(1) Институт процјењује конкретан број аутора који су овластили правно лице за остваривање 
њихових права на основу података које правно лице доставља Институту сходно одредби члана 
3 овог правилника. 
 
(2) Ако Институт оправдано сумња у тачност података из става (1) овог члана, он може да 
изврши провјеру тих података директним контактирањем са ауторима, њиховим удружењима, 
или колективним организацијама са одговарајућег подручја у земљи и иностранству. 
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Члан 10 
(Укупан број дјела која ће да чине репертоар колективне организације) 

 
(1) Институт процјењује укупан број дјела која ће да чине репертоар колективне организације на 
основу података које правно лице доставља Институту сходно одредби члана 4 овог 
правилника. 
 
(2) Ако Институт оправдано сумња у тачност података из става (1) овог члана, он може 
независно да прибавља податке о обиму репертоара појединих категорија дјела код 
колективних организација у иностранству, њихових међународних удружења, односно 
асоцијација, Свјетске организације за интелектуалну својину у Женеви (WIPO) и код других 
сличних организација. 
 

Члан 11 
(Претпостављени обим коришћења дјела која ће да чине репертоар колективне организације) 

 
(1) Институт процјењује претпостављени обим коришћења дјела на основу података из 
пословног плана који правно лице подноси Институту сходно одредбама члана 7 овог 
правилника. 
 
(2) Ако Институт оправдано сумња у тачност података из става (1) овог члана, он може 
независно да прибавља податке о постојећем обиму коришћења појединих категорија дјела од 
појединих корисника дјела, њихових пословних удружења, Привредне коморе БиХ, Агенције за 
статистику БиХ, односно од других организација и институција које дејствују на подручјима на 
којим се дјела користе или које званично прикупљају податке те врсте. 

 
Члан 12 

(Начин и средства за обављање дјелатности колективног остваривања права) 
 
(1) Институт процјењује примјереност предвиђеног начина обављања дјелатности колективног 
остваривања права и довољност средстава која се планирају за ефикасно обављање те 
дјелатности на основу података из пословног плана који правно лице подноси Институту сходно 
одредбама члана 7 овог правилника. 
 
(2) При процјени примјерености предвиђеног начина обављања дјелатности колективног 
остваривања права и довољности средстава планираних за обављање те дјелатности Институт 
може да се користи поређењем постојећих начина колективног остваривања истих права у 
другим државама, а нарочито у државама у регији. 
 
(3) При процјени довољног обима средстава потребних за ефикасно обављање дјелатности 
колективног остваривања права Институт може дa se користи поређењем података о врсти, 
висини или обиму средстава која су била потребна истоврсним колективним организацијама у 
државама са истим или сличним правним системом и упоредивим степеном економског развоја, 
степеном поштивања права, бројем носилаца права и бројем корисника дјела, а нарочито у 
државама у регији. 
 

Члан 13 
(Способност остваривања права страних аутора у БиХ) 

 
(1) Институт процјењује способност правног лица да остварује права страних аутора на 
подручју Босне и Херцеговине на основу доказа које ће у вези с тим да поднесе правно лице. 
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(2) При процјењивању способности из става (1) овог члана Институт ће нарочито да узме у 
обзир доказе и изјаве спремности од страних колективних организација за сарадњу са правним 
лицем, у случају да то лице добије дозволу за обављање дјелатности колективног остваривања 
ауторског права, изјаве спремности од страних колективних организација за склапање 
билатералних уговора, доказе о сарадњи и повезивању са међународним организацијама и 
асоцијацијама на подручју колективног остваривања ауторских права и друге релевантне 
доказе. 
 
(3) При процјени способности остваривања права страних аутора Институт ће да узме у обзир и 
број лица запослених у правном лицу са знањем страних језика, постојање специфичних радних 
искустава лица запослених у правном лицу, као и степен техничке опремљености правног лица. 
 

Члан 14 
(Способност остваривања права домаћих аутора у иностранству) 

 
Институт процјењује способност правног лица за остваривање права домаћих аутора у 

иностранству одговарајућом примјеном критеријума одређених у члану 13 овог правилника. 
 

Члан 15 
(Процјена очекиване висине наплаћених накнада) 

 
(1) Институт процјењује правилност предвиђене висине накнада које ће колективна 
организација моћи да наплати од корисника дјела одређене категорије на основу података из 
пословног плана који правно лице подноси Институту сходно одредбама члана 7 овог 
правилника. 
 
(2) При процјени реалности предвиђеног обима укупног економског ефекта колективног 
остваривања одређеног ауторског права Институт може да се користи поређењем постојећих 
резултата колективног остваривања истих права у државама са истим или сличним правним 
системом и упоредивим степеном економског развоја, степеном поштивања права, бројем 
носилаца права и бројем корисника дјела, а нарочито у државама у регији. 
 

Члан 16 
(Процјена трошкова пословања) 

 
(1) Институт процјењује реалност и оправданост предвиђене висине трошкова пословања на 
основу података из пословног плана који правно лице подноси Институту сходно одредбама 
члана 7 овог правилника. 
 
(2) При процјени реалности и оправданости висине предвиђених, односно планираних 
трошкова пословања, Институт може да се користи поређењем висине таквих трошкова у 
организацијама упоредиве величине и начина пословања, а нарочито у упоредивим 
колективним организацијама у земљи и истоврсним колективним организацијама у 
иностранству, а нарочито у државама у регији. 
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Члан 17 
(Прибављање мишљења Савјета за ауторско право и сродна права и независних стручних 

мишљења) 
 

Ако је за правилну анализу било којег од елемената који улази у процјену постојања 
довољног економског основа правног лица, односно за процјену правилности резултата и 
ефеката, које правно лице треба да доказује према одредбама закона и овог правилника, 
Институту потребна додатна знања и информације Институт може о томе да прибави мишљење 
Савјета за ауторско право и сродна права и независних стручњака или стручних организација и 
институција са економског, финансијског или другог одговарајућег стручног подручја.. 
 

 
ДИО ЧЕТВРТИ - ПОСТУПАК ДАВАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА КОЛЕКТИВНО ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
 
 

Члан 18 
(Одлучивање Института о захтјеву за издавање дозволе) 

 
(1) Институт ће на основу примљеног писаног захтјева из члана 10 став (2) Закона да спроведе 
поступак за издавање дозволе правном лицу за обављање послова колективног остваривања 
ауторског права најкасније у року од шест мјесеци.  
 
(2) Ако подаци и документација које правно лице мора да поднесе Институту сходно одредбама 
члана 10 став (2) Закона нису потпуни, рок из става (1) овог члана почиње да тече када правно 
лице, у складу са позивом Института, уреди захтјев. 
 
(3) Ако Институт одлучи да ће, сходно члану 17 овог правилника, да прибави мишљење Савјета 
за ауторско право и сродна права или независних стручњака, односно стручних институција или 
организација, рок за одлучивање Института из става (1) овог члана износи 30 дана од дана 
пријема стручног мишљења. 
 
 
ДИО ПЕТИ - ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 
 

Члан 19 
 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику БиХ“. 
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