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и услужном центру на начин да буду доступни свим корисницима.
7. Прилог овом рјешењу је “Спецификација материјала, опреме, радова и припадајућих трошкова коришћених
за утврђивање накнаде за изградњу типских прикључака”.
8. Накнаде из т. 1. и 2. диспозитива овог рјешења примјењују се почев од 15. јула 2013. године.
9. Диспозитив овог рјешења објављује се у “Службеном
гласнику Републике Српске”, а рјешење са образложењем
и прилог из тачке 7. овог рјешења на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
Напомена: Комплетно рјешење са образложењем је
објављено на интернет страници Регулаторне комисије :
www.reers.ba, а увид у Рјешење може се извршити у службеним просторијама Регулаторне комисије у Требињу, Ул.
српска број 2.
Број: 01-6-19/13/Р-64-97
14. јунa 2013. године
Требиње

Предсједник,
Миленко Чокорило, с.р.

На основу одредби члана 24. став 3. Закона о енергетици (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/09),
члана 26. Методологије за обрачун регулаторне накнаде
(“Службени гласник Републике Српске”, број 4/12), члана
25. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике
Српске - Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/10) и Буџета Регулаторне комисије за
енергетику Републике Српске за 2013. годину, усвојеним
Одлуком Народне скупштине Републике Српске, број:
01-702/13 (“Службени гласник Републике Српске”, број
125/11), Регулаторна комисија за енергетику Републике
Српске, на 64. редовној сједници, одржаној 14. јуна 2013.
године, у Требињу, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ РЕГУЛАТОРНЕ НАКНАДЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ

1. Корисницима дозвола за обављање енергетских дјелатности у Републици Српској утврђује се регулаторна накнада за 2013. годину у укупном износу од 2.305.100,00 КМ.
2. Фиксни и варијабилни дио регулаторне накнаде, као
и укупни износ регулаторне накнаде за 2013. годину за
поједине кориснике дозвола за обављање енергетских дјелатности у Републици Српској утврђују се у износу приказаном у табели како слиједи:
Корисник
дозволе
Мјешовити
холдинг
“Електропривреда
Републике
Српске’’
-Матично
предузеће
Акционарско
друштво
Требиње
МХ ЕРС
– Требиње
ЗП РиТЕ
Гацко, АД
Гацко

Регулаторна накнада [KM]
врста
фиксни
варијабилдозволе
укупно
дио
ни дио
сектор електричне енергије

трговина
и снабдијевање

производња

8.000,00

10.000,00

40.564,00

417.120,00

48.564,00

427.120,00
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Мјешовити
холдинг
ЕРС – МП
а.д. Требиње – ЗП
“РиТЕ
Угљевик’’
а.д. Угљевик

производња

10.000,00

425.478,00

435.478,00

МХ
ЕРС ЗП
“Хидроелектране
на Требишњици”
а.д. Требиње

производња

10.000,00

221.924,00

231.924,00

МХ ЕРС
а.д. Требиње
“Хидроелектране
на Дрини’’
а.д. Вишеград

производња

10.000,00

127.186,00

137.186,00

МХ
ЕРС ЗП
“Хидроелектране
на Врбасу’’ АД
Мркоњић
Град

производња

10.000,00

61.704,00

71.704,00

Мјешовити дистрибуХолдинг
ција
ЕРС – МП
снабдијеа.д. Тревање
биње – ЗП
“Електрокрајина’’
Укупно
а.д. Бања
Лука

10.000,00

222.012,00

232.012,00

4.000,00

25.500,00

29.500,00

14.000,00

247.512,00

261.512,00

МХ ЕРС
– МП а.д.
Требиње
- ЗЕДП
“Електро
Бијељина’’ а.д.
Бијељина

дистрибуција

10.000,00

97.544,00

107.544,00

снабдијевање

4.000,00

11.936,00

15.936,00

производња

500,00

1.584,00

2.084,00

Укупно

14.500,00

111.064,00

125.564,00

МХ ЕРС
МП а.д.
Требиње,
ЗП “
ЕлектроДобој’’ а.д.
Добој

дистрибуција

10.000,00

73.048,00

83.048,00

снабдијевање

4.000,00

9.194,00

13.194,00

Укупно

14.000,00

82.242,00

96.242,00

10.000,00

60.234,00

70.234,00

4.000,00

5.994,00

9.994,00

500,00

10.234,00

10.734,00

14.500,00

76.462,00

90.962,00

10.000,00

40.752,00

50.752,00

4.000,00

4.280,00

8.280,00

14.000,00

45.032,00

59.032,00

500,00

1.064,00

1.564,00

Мјешовити дистрибухолдинг
ција
ЕРС - МП
снабдијеа.д. Тревање
биње - ЗП
“Електропродистрибуизводња
ција’’ а.д.
Укупно
Пале
Мјешовити дистрибухолдинг
ција
ЕРС – МП
снабдијеа.д. Тревање
биње - ЗП
“Електро
- ХерцегоУкупно
вина’’ а.д.
Требиње
“Елинг
МХЕ”
д.о.о.
Теслић

производња

08.07.2013.
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ЕРС Мале
хидроелектране
д.о.о. Бања
Лука

производња

ЕХЕ д.о.о.
Бања Лука

производња

500,00

3.766,00

4.266,00

“ТАУБИНГЕР ЕЛЕКТРИК”
д.о.о. Фоча

производња

500,00

2.152,00

2.652,00

ЕНЕРГОЛИНИЈА
д.о.о. Зворник

500,00

1.470,00

1.970,00

производња

2.000,00

6.282,00

8.282,00

трговина
и снабдијевање

8.000,00

0,00

8.000,00

Укупно

10.000,00

6.282,00

16.282,00

трговина
и снабдијевање

8.000,00

8.976,00

16.976,00

“Руднап’’
д.о.о. Бања
Лука

трговина
и снабдијевање

8.000,00

50.742,00

58.742,00

“COMSAR
ENERGY
трговина
TRADING” и снабд.о.о. Бања дијевање
Лука

8.000,00

0,00

8.000,00

“EL-EN
SOLUTIONS”
д.о.о. Бања
Лука

8.000,00

0,00

8.000,00

сектор природног гаса
транспорт

1.000,00

3.016,00

4.016,00

дистрибуција

2.000,00

2.010,00

4.010,00

1.000,00

334,00

1.334,00

1.000,00

4.542,00

5.542,00

Укупно

5.000,00

9.902,00

14.902,00

дистрибуција

2.000,00

516,00

2.516,00

снабдијевање

1.000,00

44,00

1.044,00

трговина
и снабдијевање

1.000,00

8.034,00

9.034,00

8.594,00

12.594,00

САРАЈЕВО
снабдије- ГАС а.д.
вање
Источно
Сарајево
трговина
и снабдијевање

АД ЗВОРНИК
СТАН
Зворник

ГАС ПРОМЕТ а.д.
Источно
Сарајево Пале

БИЈЕЉИНА ГАС
д.о.о.
Бијељина

“Рафинерија уља
Модрича”
а.д. Модрича

Укупно

4.000,00

оператор
транспортног
система

1.000,00

транспорт

1.000,00

трговина
и снабдијевање

1.000,00

Укупно

3.000,00

2.500,00

5.500,00

трговина
и снабдијевање

1.000,00

0,00

1.000,00

сектор нафте и деривата нафте
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производња
деривата
нафте

4.000,00

складиштење
нафте и
деривата
нафте

2.000,00

Укупно

6.000,00

159.364,00

165.364,00

складиштење
нафте и
деривата
нафте

2.000,00

0,00

2.000,00

УКУПНО

“ENERGY
FINANCING
TEAM”
д.о.о.
Требиње

трговина
и снабдијевање

“Рафинерија
нафте” а.д.
Брод
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194.000,00 2.111.100,00 2.305.100,00

Јединствени коефицијент за израчунавање варијабилног дијела регулаторне накнаде за 2013. годину износи
0,0040603.
3. Корисници дозвола за обављање енергетских дјелатности регулаторну накнаду из тачке 2. овог рјешења
плаћају квартално на жиро рачун Регулаторне комисије,
број: 555-00900266957-23 код Нове Банке АД Бања Лука,
најкасније до краја првог мјесеца у кварталу, за тај квартал.
Регулаторна комисија ће благовремено доставити корисницима дозвола обавјештење за уплату регулаторне накнаде.
4. Износ и начин плаћања регулаторне накнаде за дозволе које буду издате током 2013. године утврдиће се рјешењем о издавању дозволе за обављање енергетске дјелатности.
5. Oбавезe корисника дозвола утврђене у тачки 2. овог
рјешења, умањиће се за неутрошена средства из буџета Регулаторне комисије за 2012. годину оним корисницима дозвола који су плаћали регулаторну накнаду за 2012. годину.
6. Износ регулаторне накнаде за први и други квартал
2013. године утврђен рјешењима о привременој регулаторној накнади остаје непромијењен, а усклађивање са укупном регулаторном накнадом за 2013. годину извршиће се
у трећем и четвртом кварталу 2013. године, тако да појединачни износи регулаторне накнаде за трећи и четврти
квартал 2013. године за кориснике дозвола за обављање
енергетских дјелатности у Републици Српској износе како
слиједи:
Корисник дозволе

врста дозволе

Регулаторна накнада
[KM]
III квартал

IV квартал

Мјешовити холдинг
“Електропривреда
Републике Српске’’
- Матично предузеће акционарско
друштво Требиње

трговина и
снабдијевање

10.128,00

10.128,00

МХ ЕРС – Требиње
ЗП РиТЕ Гацко, АД
Гацко

производња

97.220,00

97.220,00

Мјешовити холдинг
ЕРС – МП а.д. Требиње – ЗП “РиТЕ
Угљевик’’ а.д.
Угљевик

производња

99.118,00

99.118,00

МХ ЕРС ЗП “Хидроелектране на
Требишњици‘‘ а.д.
Требиње

производња

52.894,00

52.894,00

МХ ЕРС а.д. Требиње “Хидроелектране на Дрини’’
а.д. Вишеград

производња

31.381,00

31.381,00
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МХ ЕРС ЗП “Хидроелектране на
Врбасу’’ АД Мркоњић Град
Мјешовити Холдинг ЕРС – МП
а.д. Требиње – ЗП
“Електрокрајина’’
а.д. Бања Лука
МХ ЕРС – МП а.д.
Требиње - ЗЕДП
“Електро Бијељина’’
а.д. Бијељина
МХ “ЕРС’’ МП а.д.
Требиње, ЗП “ Електро - Добој’’ а.д.
Добој
Мјешовити холдинг
ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “Електродистрибуција’’ а.д.
Пале
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производња

16.512,00

16.512,00

дистрибуција

52.914,00

52.914,00

снабдијевање

6.791,00

6.791,00

Укупно

59.705,00

59.705,00

дистрибуција

24.650,00

24.650,00

снабдијевање

3.710,00

3.710,00

производња

485,00

485,00

Укупно

28.845,00

28.845,00

дистрибуција

19.088,00

19.088,00

снабдијевање

3.088,00

3.088,00

525.900,00

525.900,00

2.449,00

2.449,00

УКУПНО

Укупно

20.988,00

20.988,00

“Елинг МХЕ” д.о.о.
Теслић

производња

439,00

439,00

ЕРС Мале хидроелектране д.о.о. Бања
Лука

производња

738,00

738,00

ЕХЕ д.о.о. Бања
Лука

производња

2.008,00

2.008,00

ТАУБИНГЕР
ЕЛЕКТРИК д.о.о.
Фоча

производња

963,00

963,00

производња

1.946,00

1.946,00

трговина и
снабдијевање

2.000,00

2.000,00

Укупно

3.946,00

3.946,00

“ENERGY
FINANCING
TEAM” д.о.о. Требиње

трговина и
снабдијевање

-13.463,00

-13.463,00

“Руднап’’ д.о.о.
Бања Лука

трговина и
снабдијевање

25.511,00

25.511,00

“COMSAR
ENERGY
TRADING” д.о.о.
Бања Лука

трговина и
снабдијевање

2.000,00

2.000,00

“EL-EN
SOLUTIONS” д.о.о.
Бања Лука

трговина и
снабдијевање

2.000,00

2.000,00

АД ЗВОРНИК
СТАН Зворник

500,00

производња

13.726,00

транспорт

874,00

874,00

дистрибуција

1.063,00

1.063,00

снабдијевање

317,00

317,00

трговина и
снабдијевање

2.388,00

2.388,00

Укупно

4.642,00

4.642,00

дистрибуција

341,00

341,00

снабдијевање

259,00

259,00

трговина и
снабдијевање

4.018,00

4.018,00

Укупно

4.618,00

4.618,00

250,00

500,00

2.361,00

13.726,00

250,00

37.688,00

2.361,00

Укупно

1.367,00

37.688,00

снабдијевање

1.972,00

1.367,00

Укупно
“Рафинерија уља
Модрича” а.д. Модрича

1.972,00

Укупно
трговина и
снабдијевање

складиштење
нафте и деривата нафте

22.176,00
16.178,00

снабдијевање

транспорт
трговина и
снабдијевање

складиштење
нафте и деривата нафте

22.176,00

11.754,00

оператор
транспортног
система

“Рафинерија нафте”
а.д. Брод

16.178,00

11.754,00

08.07.2013.

производња
деривата нафте

Укупно

дистрибуција

САРАЈЕВО - ГАС
АД Источно Сарајево

“БИЈЕЉИНА ГАС”
д.о.о. Бијељина

дистрибуција

Мјешовити холдинг
ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП “ЕлектроХерцеговина’’ а.д.
Требиње

ЕНЕРГОЛИНИЈА
д.о.о. Зворник

“ГАС ПРОМЕТ’’
АД Источно Сарајево - Пале
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7. Ово рјешење је коначно, објављује се у “Службеном
гласнику Републике Српске’’ и доставља корисницима дозвола.
Образложење
У смислу одредбе члана 15. став 2. Закона о енергетици
(“Службени гласник Републике Српске”, број 49/09), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем
тексту: Регулаторна комисија) је самостална и непрофитна
организација која је функционално независна од републичких органа, енергетских субјеката и корисника њихових
производа и услуга, као и свих других правних и физичких
лица. Одредбом члана 16. Закона о енергетици прописано
је да Регулаторна комисија регулише и врши надзор односа на тржишту електричне енергије, гаса и нафте у складу
са одредбама овог закона и надлежностима које су јој прописане одредбама закона у сектору електричне енергије,
сектору природног гаса и сектору нафте и деривата нафте у
Републици Српској, водећи рачуна о обезбјеђењу принципа
транспарентности, недискриминације, правичности, подстицању конкурентности и заштити крајњих купаца.
Финансирање рада Регулаторне комисије обезбјеђује се
из годишњих накнада од енергетских субјеката, корисника
дозвола за обављање једне или више енергетских дјелатности и једнократних накнада за дозволе које издаје, како је
прописано одредбом члана 24. став 1. Закона о енергетици.
Ставом 2. истог члана утврђено је да буџет Регулаторне комисије усваја Народна скупштина Републике Српске прије
почетка буџетске године, на њен приједлог.
Регулаторна накнада за 2013. годину у укупном износу
од 2.305.100,00 КМ утврђена је на основу Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2013.
годину, који је усвојила Народна скупштина Републике
Српске Одлуком, број: 01-702/13, која је донесена на 26.
сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној
25. априла 2013. године (“Службени гласнике Републике
Српске”, број 39/13).
У циљу остварења наведених принципа правичности,
транспарентности и недискриминације приликом утврђивања износа регулаторне накнаде појединим корисницима
дозвола, Регулаторна комисија донијела је Методологију за
обрачун регулаторне накнаде - у даљем тексту: Методологија (“Службени гласник Републике Српске”, број 4/12).
Фиксни дио регулаторне накнаде из тачке 2. овог рјешења, утврђен је на основу одредбе члана 8. Методологије
у којој су прописани износи фиксног дијела за све врсте
дозвола за обављање енергетске дјелатности.
Варијабилни дио регулаторне накнаде из тачке 2. овог
рјешења утврђен је на основу одредби чл. 10-25. Методологије.
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Јединствени коефицијент за израчунавање варијабилног дијела регулаторне накнаде из тачке 2. овог рјешења,
утврђен је на основу одредби члана 9. Методологије.
Корисницима дозвола за обављање енергетских дјелатности које буду издате током 2013. године износ регулаторне накнаде и начин њеног плаћања утврдиће се рјешењем
о издавању дозволе, а на основу одредби члана 28. Методологије.
С обзиром да је Регулаторна комисија непрофитна
организација и не исказује добит, тачком 5. овог рјешења
утврђен је начин поврата вишка прихода над расходима
корисницима дозвола, а на основу одредби члана 29. Методологије.
Имајући у виду да је Буџет Регулаторне комисије за
енергетику Републике Српске за 2013. годину усвојен 25.
априла 2013. године, Одлуком Народне скупштине Републике Српске, број: 01-702/13, а на основу које се доноси
Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде, Регулаторна комисија је у циљу обезбјеђења услова за функционисање, донијела Рјешење о утврђивању привремене регулаторне накнаде за период 01.01.2013 – 31.03.2013. године,
број: Р-55-587-149/12, од 26.12.2012. године, и Рјешење о
утврђивању привремене регулаторне накнаде за период
01.04.2013 – 30.06.2013. године, број: 01-181-4/13/Р-60-49,
од 28.03.2013. године. Рјешењима о привременој регулаторној накнади износ регулаторне накнаде за први и други квартал утврђен је на основу усвојеног Буџета за 2012.
годину. Имајући у виду наведена рјешења о привременој
регулаторној накнади за прва два квартала, односно чињеницу да износи за прва два квартала остају непромијењени,
те износ укупне регулаторне накнеде утврђене овим рјешењем за 2013. годину, неопходно је извршити усклађивање те тачком 6. диспозитива овога рјешења одређени
појединачни износи регулаторне накнаде кориснике дозвола за трећи и четврти кварталу 2013. године.
Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. Закона о енергетици, с обзиром на коначност и
извршност, те на одредби члана 20. истог закона и члана 20.
став 2. алинеја 3. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске с обзиром на објављивање.
Поука о правном лијеку заснива се на одредби члана 25.
Закона о енергетици и чл. 5. и 15. Закона о управним споровима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/05
и 63/11).
Правна поука: Против овог рјешења може се покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
Број: 01-316-1/13/Р-64-96
14. јуна 2013. године
Требиње

Предсједник,
Миленко Чокорило, с.р.

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине
На основу одредби члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став
(1) т. а) и ц), члана 11. став (1), члана 48. став (1) тачка б), члана 51.
став (1) тачка б), у вези са одредбом члана 4. став (1) т. а), д) и е) и
члана 10. став (2) т. а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији (“Службени гласник БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) и одредби члана 105. и
члана 108. Закона о управном поступку (“Службени гласник БиХ”,
бр. 29/02, 12/04, 88/07 и 93/09), у поступку утврђивања забрањеног
споразума и злоупотребе доминантног положаја, покренутом по
Захтјеву за покретање поступка Удружење “Sine Qua Non” за колективно остваривање и заштиту ауторских и сродних права, Бранилаца Сарајева 21, 71000 Сарајево, заступане по пуномоћенику
Керим Карабдићу, адвокату, Скендерија 5, 71000 Сарајево, против
Асоцијације композитора – музичких стваралаца, Обала Кулина
Бана 22/II, 71000 Сарајево, Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на 62. (шездесет другој) сједници, одржаној 11. јуна 2013.
године, д о н и o ј е

РЈЕШЕЊE
I - Утврђује се да је Асоцијација композитора – музичких стваралаца, Обала Кулина Бана 22/II, 71000 Сарајево,
одредбама чл. 8., 10. и 11. Колективног уговора, у вези са коришћењем музичких дјела емитовањем, од 01. октобра 2012.
године, као и одредбама члана 1. Анекса Колективног уговора у вези са коришћењем музичких дјела емитовањем, од
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05. марта 2013. године, злоупотребила доминантни положај
закључивањем забрањеног споразума којим је наметнула куповне и продајне цијене или друге трговинске услове којима
се ограничава конкуренција, из одредби члана 10. став (2) тачка а) Закона о конкуренцији, примијенила различите услове
за исту или сличну врсту послова с осталим странама, чиме
их доводи у неравноправан и неповољан конкуренцијски
положај, из одредби члана 10. став (2) тачка ц) Закона о конкуренцији, и условила да друга странка прихвати додатне
обавезе које по својој нарави или према трговинском обичају
немају везе с предметом таквог споразума, из одредби члана
10. став (2) тачка д) Закона о конкуренцији.
II - Утврђује се да је Асоцијација композитора – музичких

стваралаца, Обала Кулина Бана 22/II, 71000 Сарајево, одредбама
чл. 6., 8. и 9. Уговора о неискључивом уступању права коришћења
музичких дјела са репертоара АМУС-а, закључених (на основу
одредби Колективног уговора у вези са коришћењем музичких
дјела емитовањем) с регистрованим електронским емитерима, злоупотребила доминантни положај закључивањем забрањеног споразума којим је наметнула куповне и продајне цијене или друге
трговинске услове којима се ограничава конкуренција, из одредби
члана 10. став (2) тачка а) Закона о конкуренцији, примијенила различите услове за исту или сличну врсту послова с осталим странама, чиме их доводи у неравноправан и неповољан конкуренцијски
положај, из одредби члана 10. став (2) тачка ц) Закона о конкуренцији, и условила да друга странка прихвати додатне обавезе
које по својој нарави или према трговинском обичају немају везе с
предметом таквог споразума, из одредби члана 10. став (2) тачка д)
Закона о конкуренцији.
III - Забрањује се Асоцијацији композитора – музичких стваралаца, Обала Кулина Бана 22/II, 71000 Сарајево, свако будуће поступање из т. I и II диспозитива овог рјешења, као и свако друго поступање на релевантном тржишту којим би регистроване електронске
емитере који нису чланови Асоцијације приватних и тв станица
Босне и Херцеговине, Фра Анђела Звиздовића 1, 71000 Сарајево,
Асоцијације електронских медија у Босни и Херцеговини, Јошаница 55, 71320 Вогошћа, и Удружење локалних радио станица Републике Српске, С. Немање 13, 71123 Источно Сарајево, довело
у неповољнији положај на релевантном тржишту пружања услуга
регулисања ауторских права аутора музичких дјела емитовањем у
Босни и Херцеговини.
IV - Налаже се Асоцијацији композитора – музичких стваралаца, Обала Кулина Бана 22/II, 71000 Сарајево, да одмах, а најкасније
у временском року од 30 дана од пријема овог рјешења, усклади
одредбе чл. 8., 10. и 11. Колективног уговора у вези са коришћењем
музичких дјела емитовањем за 2013. годину, на начин да осигура
свим регистрованим корисницима - елетронским емитерима (радио, тв и тв емитрима) једнаке услове на релевантном тржишту
пружања услуга регулисања ауторских права аутора музичких
дјела емитовањем у Босни и Херцеговини, без обзира да ли су
електронски емитери чланови Асоцијације приватних и тв станица
Босне и Херцеговине, Фра Анђела Звиздовића 1, 71000 Сарајево,
Асоцијације електронских медија у Босни и Херцеговини, Јошаничка 55, 71320 Вогошћа и Удружење локалних радио станица Републике Српске, С. Немање 13, 71123 Источно Сарајево, или дјелују изван удружења/асоцијација, те достави доказе о извршеној
обавези Конкуренцијском савјету.
V - Налаже се Асоцијацији композитора – музичких стваралаца, Обала Кулина Бана 22/II, 71000 Сарајево, да у временском
року до 60 дана од пријема овог рјешења усклади све уговоре о
неискључивом уступању права коришћења музичких дјела са репертоара АМУС-а, закључене с електронским емитерима за 2013.
годину, у складу са измјенама одредби чл.. 8., 10. и 11. Колективног уговора, у вези са коришћењем музичких дјела емитовањем,
те достави доказе о извршеној обавези Конкуренцијском савјету.
VI - Изриче се новчана казна Асоцијацији композитора – музичких стваралаца, Обала Кулина Бана 22/II, 71000 Сарајево, у висини од 5.500,00 (пет хиљада петсто) КМ, ради злоупотребе доминантног положаја из одредби члана 10. став (2) т. а), ц) и д) Закона
о конкуренцији, утврђена у т. I и II диспозитива овог рјешења, коју
је дужна платити у року од 8 (осам) дана од пријема овог рјешењa.
VII - Изриче се новчана казна Младену Капору, предсједнику Удружење локалних радио станица РС, С. Немање 13, 71123
Источно Сарајево, у висини од 1.500,00 (хиљаду петсто) КМ, јер
није поступио по захтјеву Конкуренцијског савјета и доставио тражену документацију у оквиру датог рока, у смислу одредби чл. 33.
и 35. Закона о конкуренцији, коју је дужан платити у року 8 (осам)
дана од дана пријема овог рјешења.
VIII - Одбија се Захтјев за покретање посупка Удружења “Sine
Qua Non” за колективно остваривање и заштиту ауторских и сродних права, Бранилаца Сарајева 21, 71000 Сарајево, против Асоцијације композитора – музичких стваралаца, Обала Кулина Бана
22/II, 71000 Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног

