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organizacije za kolektivno ostvarivanje, načina raspodjele
prihoda i efikasnosti ostvarivanja zakonski reguliranog cilja.
Za preduzeće "Elta-kabel" d.o.o. Doboj, između ostalog,
konstatirano je da ovo preduzeće nije obavljalo poslove
kolektivnog ostvarivanja autorskog prava za koje je dobilo
dozvolu Instituta i da je neophodno preispitati da li ima potrebe
da se preduzeće uopće bavi poslovima kolektivnog ostvarivanja
autorskog prava.
Imajući u vidu da do momenta podnošenja zahtjeva
AMUS-a, "Sine Qua Non" d.o.o. Sarajevo i "Elta-kabel" d.o.o.
Doboj nisu prilagodili svoj statusni oblik prema novom Zakonu
o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava i da nisu
podnijeli zahtjev za obnavljanje dozvole, kojim bi dokazali da
ispunjavaju uvjete propisane zakonom, odlučeno je kao u
dispozitivu ovog rješenja.
Međusobni odnosi prethodne i nove kolektivne organizacije
Dispozitivom Rješenja predviđeno je da se posebnim
sporazumom reguliraju međusobni odnosi "Sine Qua Non"
d.o.o., kao prethodne kolektivne organizacije, i AMUS-a, kao
nove kolektivne organizacije, o preuzimanju relevantne
dokumentacije neophodne za obavljanje djelatnosti kolektivnog
ostvarivanja autorskog prava u roku od 30 dana od dana
donošenja ovog rješenja.
Nesporno je da je preduzeće "Sine Qua Non" d.o.o. dužno
da svim autorima u zemlji i inozemstvu izvrši isplate
prikupljenih sredstava za period do kojeg je imalo važeću
dozvolu za ostvarivanje njihovih prava, te da je dužno da ustupi
sve relevantne podatke i dokumentaciju koji su neophodni za
obavljanje poslova AMUS-u kao novoj organizaciji koja će
ostvarivati ova prava.
Prema članu 11. stav (6) Zakona o kolektivnom
ostvarivanju autorskog i srodnih prava, obavještenje o odluci o
izdavanju dozvole objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i
u "Službenom glasniku Instituta", te je odlučeno kao u
dispozitivu ovog rješenja.
Imajući u vidu izneseno, a na osnovu savjesne i brižljive
ocjene svih dokaza posebno i svih dokaza zajedno, te rezultata
cjelokupnog postupka, a uzimajući u obzir zaključke
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Institut je donio
rješenje kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno u
upravnom postupku. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti
upravni spor podnošenjem tužbe Sudu Bosne i Hercegovine u
roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.
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Na osnovu članka 19. stavka 1. Zakona o koncesijama
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH," broj 32/02 i
56/04) i poglavlja VI. točka 16. Dokumenta o politici dodjele
koncesija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj
82/06), Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine, uz
suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 2. sjednice
održane 23.02.2012. godine, donosi

Utorak, 17. 7. 2012.

PRAVILNIK

O REGISTRU UGOVORA O KONCESIJAMA
DIO PRVI - UVODNE NAPOMENE
Članak 1.
(Sadržaj i predmet Pravilnika)
Ovim Pravilnikom se uređuje organizacija, oblik i vođenje
Registra ugovora o koncesijama (u daljem tekstu: Registar)
zaključenih po osnovu Zakona o koncesijama Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 56/04) (u
daljem tekstu: Zakon o koncesijama BiH), postupak upisa
podataka u registar, dostupnost podataka, kao i način čuvanja
podataka iz Registra.
Članak 2.
(Organizacija Registra)
(1) Registar se organizira kao jedinstvena baza podataka iz
ugovora o koncesijama koje su u skladu sa Zakonom o
koncesijama BiH zaključila nadležna ministarstva Bosne i
Hercegovine.
(2) U Registar se evidentiraju podaci iz ugovora o
koncesijama sklopljenim u skladu sa Zakonom o
koncesijama BiH.
(3) Registar je javan.
Članak 3.
(Uspostavljanje i vođenje)
Registar uspostavlja i vodi Komisija za koncesije Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija).
DIO DRUGI - ORGANIZACIJA I VOĐENJE REGISTRA
GLAVA I - PODACI ZA REGISTAR
Članak 4.
(Podaci iz ugovora koji se upisuju u Registar)
U Registar se upisuju:
a) Podaci iz ugovora o koncesijama, koje su zaključili
nadležni ministri Bosne i Hercegovine u skladu sa
Zakonom o koncesijama BiH.
b) Podaci o izmjenama ugovora po osnovu aneksa
ugovora o koncesijama.
Članak 5.
(Dostavljanje podataka)
(1) Podaci iz članka 4. ovog pravilnika, dostavljaju se
Komisiji od strane nadležnih ministarstava Bosne i
Hercegovine, na popunjenoj prijavi u roku od 15 dana, od
dana zaključenja ugovora o koncesiji ili zaključenja
aneksa ugovora.
(2) Obrazac prijave za upis podataka u Registar je sastavni
dio ovog Pravilnika.
Članak 6.
(Podaci koji se upisuju u registar)
U Registar se upisuje sljedeće:
a) Naziv i adresa sjedišta ministarstva/koncedenta koje
je potpisalo ugovor o koncesiji,
b) podaci o koncesionaru:
1) naziv/poduzeće,
2) adresa sjedišta,
3) matični broj,
4) broj rješenja o upisu u sudski registar (broj
registarskog uloška),
5) jedinstven identifikacijski broj (JIB),
6) poreski broj (PIB),
7) carinski broj (ako ga koncesionar posjeduje),
8) šifra djelatnosti,
9) ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje,
c) podaci o koncesiji:
1) predmet koncesije,
2) lokacija koncesijskog dobra,
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3) period na koji je dodijeljena koncesija,
4) datum zaključenja ugovora o koncesiji,
5) datum početka korištenja koncesije,
6) datum isteka koncesije,
d) podaci o ugovorenoj koncesionoj naknadi
1) jednokratna koncesijska naknada,
2) godišnja koncesijska naknada,
e) ostalo:
1) raskid ugovora o koncesiji u skladu sa članom
27. Zakona o koncesijama BiH
2) promjene na osnovu aneksa ugovora,
Članak 7.
(Upisivanje podataka)
Registar se vodi upisivanjem podataka u elektronsku

bazu.
GLAVA II - DOSTUPNOST PODATAKA
Članak 8.
(Dostupnost podataka)
(1) Podaci iz Registra ugovora o koncesijama dostupni za
javnost su:
a) naziv koncedenta,
b) naziv/poduzeće koncesionara,
c) predmet koncesijskog ugovora,
d) lokacija koncesijskog dobra,
e) period na koji je dana koncesija,
f)
datum početka korištenja koncesije,
g) datum isteka koncesije,
(2) Ovi podaci će biti dostupni i na web portalu Komisije
www.koncesijebih.ba.
(3) Za ovjerene izvode sa podacima iz stavka (1) ovog članka,
koje na osnovu pismenog zahtjeva pravne ili fizičke
osobe, izdaje Komisija, naplaćuje se pristojba propisana
Zakonom o administrativnim pristojbama ("Službeni
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glasnik BiH", broj 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i
76/07). Obrazac izvoda iz Registra za podatke iz ugovora
o koncesiji sastavni je dio ovog Pravilnika.
(4) Ostale podatke iz članka 6. koji su evidentirani u Registru
mogu dobiti u vidu pisane informacije: ministarstva,
institucije i ostali organi Bosne i Hercegovine, kao i
entitetska i županijska ministarstva. Za dobivanje pisane
informacije potrebno je uputiti pismeni zahtjev Komisiji.
(5) Kada pravna ili fizička osoba zahtijevaju da im se
pismeno dostave ostali podaci koji uključuju povjerljive
komercijalne interese ugovornih strana, Komisija će
prethodno pribaviti pismenu suglasnost ugovornih strana
iz Ugovora o dodjeli koncesije, a u skladu sa člankom 7.
Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i
Hercegovini (" Službeni glasnik BiH", broj 28/00).
Članak 9.
(Čuvanje dokumentacije)
Popunjene prijave, pismeni zahtjevi za dobivanje izvoda,
kopije izvoda i pisane informacije izdate na zahtjev državnih ili
entitetskih organa, čuvaju se u Komisiji, kao trajna
dokumentacija.
GLAVA III - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u
službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i
Hercegovine.
Broj 01-50-1-7-23-5/12
09. srpnja 2012. godine
Predsjedavajući Komisije
Banjaluka
Hamed Mešanović, v. r.
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На основу члана 19. става 1. Закона о концесијама
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 32/02
и 56/04) и поглавља VI. тaчка 16. Документа о политици
додјеле концесија у Босни и Херцеговини ("Службени
гласник БиХ", број 82/06), Комисија за концесије Босне и
Херцеговине, уз сaгласност Савјета министара Босне и
Херцеговине са 2. сједнице одржане 23.02.2012. године,
доноси

ПРАВИЛНИК

О РЕГИСТРУ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈАМА
ДИО ПРВИ - УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Члан 1.
(Садржај и предмет Правилника)
Овим Правилником се уређује организација, облик и
вођење Регистра уговора о концесијама (у даљем тексту:
Регистар) закључених по основу Закона о концесијама
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 32/02
и 56/04) (у даљем тексту: Закон о концесијама БиХ),
поступак уписа података у регистар, доступност података,
као и начин чувања података из Регистра.
Члан 2.
(Организација Регистра)
(1) Регистар се организира као јединствена база података
из уговора о концесијама које су у складу са Законом
о концесијама БиХ закључила надлежна министарства
Босне и Херцеговине.
(2) У Регистар се евидентирају подаци из уговора о
концесијама склопљеним у складу са Законом о
концесијама БиХ.
(3) Регистар је јаван.
Члан 3.
(Успостављање и вођење)
Регистар успоставља и води Комисија за концесије
Босне и Херцеговине (у даљем тексту Комисија).
ДИО ДРУГИ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ВОЂЕЊЕ
РЕГИСТРА
ГЛАВА I - ПОДАЦИ ЗА РЕГИСТАР
Члан 4.
(Подаци из уговора који се уписују у Регистар)
У Регистар се уписују:
a) Подаци из уговора о концесијама, које су
закључили надлежни министри Босне и
Херцеговине у складу са Законом о концесијама
БиХ.
b) Подаци о измјенама уговора по основу анекса
уговора о концесијама.
Члан 5.
(Достављање података)
(1) Подаци из члана 4. овог правилника, достављају се
Комисији од стране надлежних министарстава Босне и
Херцеговине, на попуњеној пријави у року од 15 дана,
од дана закључења уговора о концесији или
закључења анекса уговора.
(2) Образац пријаве за упис података у Регистар је
саставни дио овог Правилника.
Члан 6.
(Подаци који се уписују у регистар)
У Регистар се уписује сљедеће:
a) Назив и адреса сједишта министарства/концедента које је потписало уговор о концесији,
b) подаци о концесионару:
1) назив/предузеће,
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2)
3)
4)

адреса сједишта,
матични број,
број рјешења о упису у судски регистар
(број регистарског улошка),
5) јединствен идентификацијски број (ЈИБ),
6) порески број (ПИБ),
7) царински број (ако га концесионар
посједује),
8) шифра дјелатности,
9) име и презиме овлаштене особе за
заступање,
c) подаци о концесији:
1) предмет концесије,
2) локација концесијског добра,
3) период на који је додијељена концесија,
4) датум закључења уговора о концесији,
5) датум почетка кориштења концесије,
6) датум истека концесије,
d) подаци о уговореној концесионој накнади:
1) једнократна концесијска накнада,
2) годишња концесијска накнада,
e) остало:
1) раскид уговора о концесији у складу са
чланом 27. Закона о концесијама БиХ,
2) промјене на основу анекса уговора.
Члан 7.
(Уписивање података)
Регистар се води уписивањем података у електронску

базу.
ГЛАВА II - ДОСТУПНОСТ ПОДАТАКА
Члан 8.
(Доступност података)
(1) Подаци из Регистра уговора о концесијама доступни
за јавност су:
a) назив концедента,
b) назив/предузеће концесионара,
c) предмет концесијског уговора,
d) локација концесијског добра,
e) период на који је дана концесија,
f)
датум почетка кориштења концесије,
g) датум истека концесије.
(2) Ови подаци ће бити доступни и на web сајту Комисије
www.koncesijebih.ba.
(3) За овјерене изводе са подацима из става (1) овог
члана, које на основу писменог захтјева правне или
физичке особе, издаје Комисија, наплаћује се такса
прописана Законом о административним таксама
("Службени гласник БиХ", број 16/02, 19/02, 43/04,
8/06, 76/06 и 76/07). Образац извода из Регистра за
податке из уговора о концесији саставни је дио овог
Правилника.
(4) Остале податке из члана 6. који су евидентирани у
Регистру могу добити у виду писане информације:
министарства, институције и остали органи Босне и
Херцеговине, као и ентитетска и кантонална
министарства. За добиjање писане информације
потребно је упутити писмени захтјев Комисији.
(5) Када правна или физичка особа захтијевају да им се
писмено доставе остали подаци који укључују
повјерљиве комерцијалне интересе уговорних страна,
Комисија ће претходно прибавити писмену сaгласност
уговорних страна из Уговора о додјели концесије, а у
складу са чланом 7. Закона о слободи приступа
информацијама у Босни и Херцеговини (" Службени
гласник БиХ", број 28/00)
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Члан 9.
(Чување документације)
Попуњене пријаве, писмени захтјеви за добивање
извода, копије извода и писане информације издате на
захтјев државних или ентитетских органа, чувају се у
Комисији, као трајна документација.
ГЛАВА III - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
(Ступање на снагу)
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а објавит ће се

Utorak, 17. 7. 2012.

и у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта
Босне и Херцеговине.
Број 01-50-1-7-23-5/12
09. јула 2012. године
Предсједавајући Комисије
Бањалука
Хамед Мешановић, с. р.
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Na osnovu člana 19. stava 1. Zakona o koncesijama Bosne
i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 56/04) i
poglavlja VI. tačka 16. Dokumenta o politici dodjele koncesija
u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 82/06),
Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine, uz saglasnost
Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 2. sjednice održane
23.02.2012. godine, donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU UGOVORA O KONCESIJAMA
DIO PRVI - UVODNE NAPOMENE
Član 1.
(Sadržaj i predmet Pravilnika)
Ovim Pravilnikom se uređuje organizacija, oblik i vođenje
Registra ugovora o koncesijama (u daljem tekstu: Registar)
zaključenih po osnovu Zakona o koncesijama Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 56/04) (u
daljem tekstu: Zakon o koncesijama BiH), postupak upisa
podataka u registar, dostupnost podataka, kao i način čuvanja
podataka iz Registra.
Član 2.
(Organizacija Registra)
(1) Registar se organizira kao jedinstvena baza podataka iz
ugovora o koncesijama koje su u skladu sa Zakonom o
koncesijama BiH zaključila nadležna ministarstva Bosne i
Hercegovine.
(2) U Registar se evidentiraju podaci iz ugovora o
koncesijama sklopljenim u skladu sa Zakonom o
koncesijama BiH.
(3) Registar je javan.
Član 3.
(Uspostavljanje i vođenje)
Registar uspostavlja i vodi Komisija za koncesije Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija).
DIO DRUGI - ORGANIZACIJA I VOĐENJE REGISTRA
GLAVA I - PODACI ZA REGISTAR
Član 4.
(Podaci iz ugovora koji se upisuju u Registar)
U Registar se upisuju:
a) Podaci iz ugovora o koncesijama, koje su zaključili
nadležni ministri Bosne i Hercegovine u skladu sa
Zakonom o koncesijama BiH.
b) Podaci o izmjenama ugovora po osnovu aneksa
ugovora o koncesijama.
Član 5.
(Dostavljanje podataka)
(1) Podaci iz člana 4. ovog pravilnika,dostavljaju se Komisiji
od strane nadležnih ministarstava Bosne i Hercegovine, na
popunjenoj prijavi u roku od 15 dana, od dana zaključenja
ugovora o koncesiji ili zaključenja aneksa ugovora.
(2) Obrazac prijave za upis podataka u Registar je sastavni
dio ovog Pravilnika.
Član 6.
(Podaci koji se upisuju u registar)
U Registar se upisuje sljedeće:
a) Naziv i adresa sjedišta ministarstva/koncedenta koje
je potpisalo ugovor o koncesiji,
b) podaci o koncesionaru:
1) naziv/preduzeće
2) adresa sjedišta,
3) matični broj,
4) broj rješenja o upisu u sudski registar (broj
registarskog uloška),
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5) jedinstven identifikacijski broj (JIB),
6) poreski broj (PIB),
7) carinski broj (ako ga koncesionar posjeduje),
8) šifra djelatnosti,
9) ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje,
c) podaci o koncesiji:
1) predmet koncesije,
2) lokacija koncesijskog dobra,
3) period na koji je dodijeljena koncesija,
4) datum zaključenja ugovora o koncesiji,
5) datum početka korištenja koncesije,
6) datum isteka koncesije,
d) podaci o ugovorenoj koncesionoj naknadi
1) jednokratna koncesijska naknada,
2) godišnja koncesijska naknada,
e) ostalo:
1) raskid ugovora o koncesiji u skladu sa članom
27. Zakona o koncesijama BiH
2) promjene na osnovu aneksa ugovora.
Član 7.
(Upisivanje podataka)
Registar se vodi upisivanjem podataka u elektronsku

bazu.
GLAVA II - DOSTUPNOST PODATAKA
Član 8.
(Dostupnost podataka)
(1) Podaci iz Registra ugovora o koncesijama dostupni za
javnost su:
a) naziv koncedenta,
b) naziv/preduzeće koncesionara,
c) predmet koncesijskog ugovora,
d) lokacija koncesijskog dobra,
e) period na koji je dana koncesija,
f)
datum početka korištenja koncesije,
g) datum isteka koncesije,
(2) Ovi podaci će biti dostupni i na web sajtu Komisije
www.koncesijebih.ba.
(3) Za ovjerene izvode sa podacima iz stava (1) ovog člana,
koje na osnovu pismenog zahtjeva pravne ili fizičke
osobe, izdaje Komisija, naplaćuje se taksa propisana
Zakonom o administrativnim taksama ("Službeni glasnik
BiH", broj 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07).
Obrazac izvoda iz Registra za podatke iz ugovora o
koncesiji sastavni je dio ovog Pravilnika.
(4) Ostale podatke iz člana 6. koji su evidentirani u Registru
mogu dobiti u vidu pisane informacije: ministarstva,
institucije i ostali organi Bosne i Hercegovine, kao i
entitetska i kantonalna ministarstva. Za dobivanje pisane
informacije potrebno je uputiti pismeni zahtjev Komisiji.
(5) Kada pravna ili fizička osoba zahtijevaju da im se
pismeno dostave ostali podaci koji uključuju povjerljive
komercijalne interese ugovornih strana, Komisija će
prethodno pribaviti pismenu saglasnost ugovornih strana
iz Ugovora o dodjeli koncesije, a u skladu sa članom 7.
Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i
Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 28/00).
Član 9.
(Čuvanje dokumentacije)
Popunjene prijave, pismeni zahtjevi za dobivanje izvoda,
kopije izvoda i pisane informacije izdate na zahtjev državnih ili
entitetskih organa, čuvaju se u Komisiji, kao trajna
dokumentacija.
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GLAVA III - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 10.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u

Utorak, 17. 7. 2012.

službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i
Hercegovine.
Broj 01-50-1-7-23-5/12
Predsjedavajući Komisije
09. jula 2012. godine
Hamed Mešanović, s. r.
Banjaluka

Utorak, 17. 7. 2012.
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