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Предговор 

 

Извјештај о раду Конкуренцијског савјета БиХ сачињен је за период од 01. јануара до 31. 

децембра 2010. године и њиме су обухваћене конкретне активности везане за вођење поступака 

у случајевима нарушавања тржишне конкуренције, активности едукације и усавршавања рада 

запослених, промоција тржишне конкуренције путем програма ''Competition Advocacy'', те рад 

на правној регулативи из области тржишне конкуренције и усклађивање исте са прописима 

Европске уније. 

 

1. Увод  

 

Конкуренцијски савјет БиХ је независно и самостално тијело са сједиштем у Сарајеву, 

успостављено 01. маја 2004. године, на основу Закона о конкуренцији („Службени гласник 

БиХ“, број 30/01), које има искључиво овлаштење у одлучивању о постојању забрањеног 

конкуренцијског дјеловања на тржишту Босне и Херцеговине. 

 

Закон о конкуренцији (у даљем тексту: ЗОК) примјењује се на све привредне субјекте, односно 

на њихове активности које имају за сврху или ефекат спречавање, ограничавање или 

нарушавање конкуренције на тржишту БиХ, укључујући и дјеловања у иностранству која имају 

утицај на тржиште Босне и Херцеговине.  

 

Конкуренцијски савјет провођењем Закона о конкуренцији осигурава унапређење принципа 

слободне тржишне конкуренције и спречава одређеним мјерама да одређени привредни 

субјекти имају неправедно повољнији положај у односу на друге. Полазећи од овог концепта 

политике тржишне конкуренције провођење Закона о конкуренцији резултираће и користима за 

крајње потрошаче, прије свега кроз квалитетније и јефтиније производе/услуге на тржишту што 

дугорочно треба осигурати повећање благостања грађана Босне и Херцеговине. 

 

Конкуренцијски савјет у подручју тржишне конкуренције дјелује на досљедном провођењу 

Закона о конкуренцији, посебно на спречавању нетржишног понашања привредних субјеката, 

које се огледа кроз склапање забрањених уговора/споразума (картелних споразума), контролу 

концентрација, као и других понашања која за циљ или посљедицу имају спречавање, 

ограничавање или нарушавање тржишне конкуренције. Такође, Конкуренцијски савјет 

подузима мјере на спречавању злоупотребе доминантног положаја привредних субјеката.  

 

Као што је напријед наведено, област тржишне конкуренције је један од значајнијих 

инструмената и стубова стварања и јачања јединственог економског простора/тржишта у Босни 

и Херцеговини и Конкуренцијски савјет ће и даље радити на његовом јачању. 

 

2. Правни оквир заштите тржишне конкуренције у Босни и Херцеговини 

 

2.1. Закон о конкуренцији 

 

ЗОК („Службени гласник БиХ“, број 48/05) правно је регулисана област заштите тржишне 

конкуренције у Босни и Херцеговини. Исти је у највећој мјери усклађен са основним правилима 

о тржишној конкуренцији која се примјењују у Европској унији, а прије свега са чланом 101. 

(прије члан 81.) Уговора о оснивању Европске уније, којим је уређена област забрањених 

споразума између привредних субјеката и чланом 102. (прије члан 82.) истог Уговора којим је 

уређена област злоупотребе доминантног положаја привредних субјеката. 

На основу овог Закона усвојено је и 11 подзаконаских аката којима су детаљније регулисане 

поједине одредбе Закона о конкуренцији. 

 
Будући да су у примјени овог Закона утврђени одређени недостаци, Конкуренцијски савјет је 

крајем 2008. године, а у складу са чланом 25. став (1) тачка х) Закона о конкуренцији, 

Министарству вањске трговине и економских односа упутило иницијативу са приједлогом 
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текста измјене и допуне Закона, а ради прихватања исте и упућивања у даљу процедуру 

усвајања од стране надлежних институција. 

  

Законом о измјенама и допунама ЗОК („Службени гласник БиХ“ број 80/09) област 

конкуренције у потпуности је усклађена са прописима Европске уније донесеним у 2003. и 

2004. години - уредбе Савјета ЕЦ бр. 1/2003; 139/2004; 773/2004; 802/2004. 

У складу са посљедњим измјенама и допунама ЗОК из 2009. године, у 2010. години донесено је 

пет подзаконских аката, и то: 

 

- Одлука о измјенама и допунама Одлуке о дефинисању категорија доминантног 

положаја, 

- Одлука о измјенама и допунама Одлуке о утврђиванју релевантног тржишта, 

- Одлука о измјенама и допунама Одлуке о споразумима мале вриједности, 

- Одлука о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација 

привредних субјеката, 

- Одлука о процедури ослобађања односно ублажавања од казне (Liniency policy.) 

 

ЗОК правно су регулисана правила, мјере и поступци заштите тржишне конкуренције, 

надлежности и начин рада Конкуренцијског савјета као органа надлежног за спровођење 

заштите тржишне конкуренције, а у сврху заштите и промоције тржишне конкуренције у Босни 

и Херцеговини. ЗОК се примјењује на сва правна и физичка лица која посредно или непосредно 

учествују у промету роба и услуга и која својим дјеловањем спречавају, ограничавају или 

нарушавају тржишну конкуренцију на цијелој територији Босне и Херцеговине или на њеном 

значајнијем дијелу. 

 

2.2. Интерни акти Конкуренцијског савјета 

 

У циљу дефинисања унутрашње дјелатности и рада Конкуренцијског савјета, као независног и 

самосталног тијела, чији рад и дјеловање је условљен важећим прописима, донесени су 

сљедећи интерни акти: 

- Одлука о праву кориштења мобилних телефона КВ, број: 01-01-50-581/05 од 19.12.2005. 

године, 

- Етички кодекс Конкуренцијског савјета, број: 01-01-34-091-I/06 од 17.02.2006. године, 

- Пословник о раду Конкуренцијског савјета, број: 01-01-34-104-I/06 од 21.02.2006. године, 

- Одлука о благајничком пословању КВ, број: 01-05-16-371-I/06 од 18.05.2006. године, 

- Правилник о утврђивању подкритерија за утврђивање најповољније понуде и начина 

вредновања економски најповољније понуде КВ, број: 01-01-50-470-I/06 од 09.06.2006. 

године, 

- Правилник о поступку директног споразума са добављачем, даваоцем роба, услуга и 

извођачем радова КВ, број: 01-01-50-469-I/06 од 09.06.2006. године, 

- Правилник о употреби компјутера и заштити података КВ, број: 01-01-50-842-I/06 од 

12.10.2006. године, 

- Правилник о образовању и усавршавању чланова Конкуренцијског савјета, државних 

службеника и запосленика КВ, број: 01-01-50-933-I/06 од 26.10.2006. године, 

- Правилник о интерној контроли КВ, број: 01-01-16-843-I/06 од 12.10.2006. године, 

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији у Конкуренцијском савјету КВ. 

број: 01-01-26-050-I/07 од 04.01.2007. године. 

- Правилник о прављењу копија података и заштити истих КВ, број 01-01-50-139-I/07 од 

05.02.2007. године, 

- Одлука о праву кориштења директних телефонских линија у Конкуренцијском савјету КВ, 

број: 01-01-50-128-I/07 од 05.02.2007. године, 

- Правилник о контроли уплате новчаних средстава КВ, број: 01-01-16-277-I/07 од 22.03.2007. 

године, 

- Правилник о попису средстава, обавеза и потраживања КВ, број: 01-01-16-784-I/08 од 

13.09.2008. године 
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- Правилник о кориштењу репрезентације КВ, број: 01-01-16-211-I/09 од 12.02.2009. године, 

- Одлука о висини благајничког максимума КВ, број: 01-01-16-408-I/09 од 12.05.2009. године, 

-   Правилник о кориштењу службених возила КВ, број: 01-01-50-410-I/09 од 12.05.2009. 

године, 

- Одлука о допуни Одлуке о праву кориштења мобилних телефона КВ, број: 01-01-50-1072/09 

од 01.12.2009. године, 

- Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2010. годину КВ, број: 01-01-50-181-I/10 од 

23.03.2010. године, 

- Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку директног споразума са 

добављачем, даваоцем роба, услуга и извођачем радова КВ, број: 01-01-50-182-I/10 од 

23.03.2010. године, 

- Правилник о критеријима и поступку за исплату стимулације КВ. Број: 01-01-16-539-I/10 

од 30.06.2010. године,  

- Правилник о интерним процедурама ставарања и евидентирања обавеза и начину 

потписивања финансијске документације КВ, број: 01-01-02-3-733-I/10 од 05.10.2010. 

године, 

- Рјешење о одређивању сигнатуре, достављању поште и начину потписивања аката   

Конкуренцијског савјета КВ, број: 01-50-1-749-I/10 од 13.10.2010. године. 

 

У складу са Законом о архивској грађи и на основу издате сагласности Архива Босне и 

Херцеговине, Конкуренцијски савјет је дана 16.09.2010. године донио Листу категорија 

регистратурне грађе са роковима чувања, а којом су утврђене категорије регистратурне грађе 

Конкуренцијског савјета са роковима чувања и класификационим ознакама. Такође, Комисија 

за сређивање и попис архивске и регистратурне грађе Конкуренцијског савјета је у свом раду, 

током 2010. године, предузела све мјере за осигурање регистратурне грађе Конкуренцијског 

савјета БиХ од нестајања и уништења, те провела поступак сређивања и пописа архивске и 

регистратурне грађе у Конкуренцијском савјету. 

 

3. Унутрашња организација и систематизација Конкуренцијског савјета 

 

ЗОК прописане су надлежности, поступак и начин доношење одлука трајање и престанак 

мандата предсједника и чланова Конкуренцијског савјета, те организациона структура 

Конкуренцијског савјета 

 

Пословником о раду утврђен је начин рада, одлучивања и друга питања везана за рад и 

одржавање сједница Конкуренцијског савјета. 

 

У циљу унапређења квалитета рада и побољшања ефикасности, те припреме сједница, одржава 

се Стручни колегиј Конкуренцијског савјета. На Стручном колегију се расправља о току 

поступака по предметима, свим питањима у вези припрема сједница, као и свим текућим 

питањима која се односе на управљање и начин рада Конкуренцијског савјета. 

 

Послове и задатке из надлежности Конкуренцијског савјета обавља шест чланова 

Конкуренцијског савјета, стручна служба Конкуренцијског савјета, као основна организациона 

јединица, која послове и задатке извршава у сједишту Конкуренцијског савјета, као и преко 

унутрашњих организационих јединица смјештених ван сједишта Конкуренцијског савјета, у 

Федерацији БиХ и Републици Српској. 

 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Конкуренцијског савјета Босне и 

Херцеговине утврђују се организационе јединице Конкуренцијског савјета, дјелокруг и 

организација рада, распоред послова и задатака на запослене у Конкуренцијском савјету са 

описом послова и задатака, број запослених потребан за обављање послова, одговорности и 

овлаштења државних службеника и запосленика, пријем приправника, остваривање рада и 

јавности рада Конкуренцијског савјета и сарадња са другим институцијама Босне и 

Херцеговине у вршењу послова из надлежности Конкуренцијског савјета. 
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На основу расписаног Јавног огласа из децембра 2009. године, за пријем два приправника у 

Конкуренцијски савјет, у складу са Одлуком о условима и начину пријема приправника VII 

степена стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, бр. 52/05 и 102/09) и Законом о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, бр.  26/04, 7/05 и 48/05 и 60/10), као и расположивим средствима одобрених 

буџетом Конкуренцијског савјета за 2010. годину, по завршетаку конкурсне процедуре 

закључен је уговор о раду са два приправника. 

 

У новембру 2010. године окончана је процедура везана за пријем државног службеника у 

Конкуренцијски савјет за радно мјесто „стручни савјетник за послове превођења” (један 

извршилац), по расписаном јавном конкурсу у јуну 2010. године.  

 

Процедура интерног конкурса, који је објављен дана 05.11.2010. године на службеној wеб 

страници Агенције за државну службу, за попуњавање упражњеног радног мјеста „стручни 

савјетник за правна питања конкуренције“ окончана је у новембру 2010. године. Процедуру је 

по објављеном интерном огласу спровела комисија именована од стране предсједника 

Конкуренцијског савјета по претходној сагласности Агенције за државну службу. Комисију су 

сачињавала три државна службеника из Конкуренцијског савјета. Процедура је спроведена у 

складу са Правилником о условима и начину обављања интерних конкурса, интерних и 

екстерних премјештаја државних службеника у институцијама БиХ 

 

Такође, током 2010. године расписани су јавни конкурси за два радна мјеста у 

Конкуренцијском савјету БиХ и то за радно мјесто „стручни савјетник за конкуренцију“ (један 

извршилац) у Уреду у Бања Луци и за радно мјесто „виши стручни сарадник за правне послове“ 

(један извршилац) у Сарајеву. Процедура истих је, од стране Агенције за државну службу БиХ,  

у току. 

 

У Конкуренцијском савјету Босне и Херцеговине, на дан 31.12.2010. године има укупно 24 

стално запослених (6 чланова Конкуренцијског савјета, 14 државних службеника и 4 

запосленика), те 2 приправника. 

 

3.1. Чланови Конкуренцијског савјета 

 

Конкуренцијски савјет сачињава шест чланова који се бирају из реда признатих стручњака, на 

период од шест година, с тим да имају право на још један поновни избор.  

 

Чланови Конкуренцијског савјета имају статус једнак управним судијама који је неспојив са 

обављањем било којих директних или индиректних, сталних и повремених послова с изузетком 

академских дјелатности. 

  

Три члана Конкуренцијског савјета именује Савјет министара БиХ, два члана Влада Федерације 

БиХ, а једног члана именује Влада Републике Српске. 

 

Савјет министара БиХ, на приједлог Конкуренцијског савјета именује предсједника 

Конкуренцијског савјета (између чланова Конкуренцијског савјета) на период од једне године, 

без права на поновни избор током мандата Конкуренцијског савјета. 

Предсједник руководи, заступа и представља Конкуренцијски савјет, сазива и предсједава 

сједницама Конкуренцијског савјета и обавља послове у складу са ЗОК и другим прописима. 

 

Мандат првог сазива Конкуренцијског савјета, који је истекао дана 01.05.2010. године, 

продужен је на два мјесеца, у складу са Законом о министарским именовањима (“Службени 

гласник БиХ”, бр.  30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), односно до именовања другог 

сазива Конкуренцијског савјета БиХ, а ради несметаног рада и вршења овласти. Како се 

процедура именовања свих шест чланова Конкуренцијског савјета није могла синхронизовано 



7 
 

обавити, Конкуренцијски савјет се нашао у правној блокади, но позивајући се на начело 

сталности и континуитета обављања управне функције, континуирано дјеловање је осигурано. 

 

Дана 01.10.2010. године, након окончаних конкурсних процедура од стране Савјета министара 

БиХ, Владе Федерације БиХ и Владе РС, конституисан је други сазив Конкуренцијског савјета 

БиХ на мандат од шест година, са измијењеним саставом у смислу три новоизабрана члана у 

односу на први, а која такође имају право на поновни избор – мандат након окончања истог.  

 

3.2. Стручна служба Конкуренцијског савјета 

 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Конкуренцијског савјета 

успостављена је стручна служба као основна организациона јединица, која обавља управне, 

стручне, административне и техничке послове у сједишту Конкуренцијског савјета.  

 

Унутар стручне службе Конкуренцијског савјета дјелују Канцеларије за конкуренцију у Бања 

Луци и Мостару, као организацијске јединице изван сједишта Конкуренцијског савјета. 

 

Дјелокруг послова Стручне службе обухвата послове провођења поступка ради утврђивања 

свих облика спречавања, ограничавања или нарушавања тржишне конкуренције (оцјене 

споразума, оцјене концентрација и утврђивање злоупотребе доминантног положаја). Наведене 

послове обавља девет државних службеника – дипломирани правници и дипломирани 

економисти. 

 

4. Основне надлежности Конкуренцијског савјета 

 

Конкуренцијски савјет има искључиво овлаштење у одлучивању о постојању забрањеног 

конкуренцијског дјеловања на тржишту Босне и Херцеговине. 

 

ЗОК утврђена су три кључна облика дјеловања привредних субјеката којима се може 

спријечити, ограничити или нарушити тржишна конкуренција - забрањени споразуми, 

злоупотребе доминантног положаја и забрањене концентрације.  

 

Дјелокруг рада Конкуренцијског савјета у ужем смислу обухвата сљедећа подручја:  

 

- оцјене споразума привредних субјеката; 

- спречавање и отклањање злоупотребе доминантног положаја једног или више 

привредних субјеката; 

- контрола концентрација привредних субјеката; 

- давање мишљења и препорука о било ком аспекту конкуренције.  

  

Конкуренцијски савјет је у 2010. години одржао 14 састанака Стручног колегија и 15 сједница 

Конкуренцијског савјета, на којима су донесене коначне одлуке (рјешења и закључци) за 28 

предмета и усвојено 17 стручних мишљења (Табела 1.). 

 

               (Табела 1.) 

Класификација  Стање предмета 

 завршени у поступку укупно % завршених 

4.1. Забрањени споразуми 6 5 11 54 

4.2. Злоупотребе доминантног 

положаја 

8 2 10 80 

4.3. Концентрације 14 4 18 78 

4.4. Стручна мишљења 17 4 21 81 

 УКУПНО 45 15 60 75 
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Сви предмети, као и стручна мишљења запримљени у 2010. години благовремено су узети у 

разматрање и исти рјешавани у складу с прописаном процедуром. 

 

4.1. Забрањени споразуми привредних субјеката 

 

У категорији забрањених споразума привредних субјеката Конкуренцијски савјет је усвојио 

сљедећа рјешења/закључке и то: 

 

 Рјешење (број: 01-02-26-036-19-II/09 од 23. марта 2010. године) којим је одбијен Захтјев 

привредног субјекта Pharma – Maac д.о.о, Бачићи бб, Сарајево, Босна и Херцеговина, 

поднесен против Завода здравственог осигурања Кантона Сарајево ради утврђивања 

постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка ц) ЗОК, као неоснован. 

 

 Рјешење (број: 01-01-26-001-11-II/2010 од 14. јуна 2010. године) којим је утврђено 

допуштеним појединачно изузеће од забране Уговора о обезбјеђивању специјализоване 

услуге телетерапије и брахитерапије онколошким болесницима у Центру за радиотерапију у 

оквиру Клиничког центра Бања Лука, по Захтјеву привредног субјекта International Medical 

Centers д.о.о., Бана Милосављевића 8, 78000 Бања Лука, на основу члана 5. став (1) ЗОК.  

 

 Закључак (број: 01-05-26-28-47-II/09 од 14. јуна 2010. године) којим се обуставио поступак 

покренут Закључком Конкуренцијског савјета број: 01-05-26-028-11-II/09 од 16.02.2010. 

године, против привредног субјекта Телекомуникације Републике Српске а.д., Бања Лука, 

Босна и Херцеговина, и привредног субјекта BH Telecom д.д. Сарајево, Босна и 

Херцеговина, због сумње о постојању забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка д) и 

злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) тачке а), б) ц) и д) ЗОК, а на основу 

Захтјева за покретање поступка привредног субјекта Akt.online д.о.о., Фра Анђела 

Звиздовића бр.1 А/21, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина, и то: против привредног 

субјекта Телекомуникације Републике Српске а.д., Бања Лука, у цјелости и против 

привредног субјекта BH Telecom д.д. Сарајево у дијелу који се односи на сумњу о постојању 

забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка д) ЗОК, због дјелимичног одустајања од 

Захтјева.  

 

 Захтјев за покретање поступка (број: 01-05-26-008-II/10 од 11.03.2010. године) привредног 

субјекта Crumb group д.о.о  Бијељина, Кнез Иво од Семберије 4, Бијељина, Босна и 

Херцеговина, против привредног субјекта Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања 

Лука ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка д) 

злоупотребе доминантног положаја и члана 10. став (2) тачке а), б), ц) и д) ЗОК. Потврда о 

пријему комплетне и уредне пријаве издата је 02.07.2010. године. 

 

 Рјешење (број: 01-02-26-041-36-II/09 од 14. јуна 2010. године) којим је утврђено да 

Скупштина Кантона Сарајево Одлуком о такси превозу ограничава конкуренцију у области 

пружања такси услуга у смислу члана 4. став (1) тачка а) ЗОК и да Министарство саобраћаја 

Кантона Сарајево Планом и програмом броја, размјештаја такси стајалишта и броја возила 

по појединим такси стајалиштима за 2009. годину и Цјеновником о такси услугама 

ограничава конкуренцију у области пружања такси услуга у смислу одредби члана 4. став 

(1) тачке а) и д) ЗОК. 

 

 Закључак (број: 01-03-26-022-04-II/10 од 30. новембра 2010. године) којим је одбијен 

Захтјев за покретање поступка привредног субјекта Издавачко предузеће Сарајево 

Publishing д.д. Сарајево, Обала Кулина бана 4, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина, 

против Кантоналног министарства образовања, науке, културе и спорта у Влади Тузланског 

кантона, Слатина 2, 75 000 Тузла, Босна и Херцеговина, и Кантоналног министарства 

образовања, науке, културе и спорта у Влади Босанско-подрињског кантона, Вишеградска 

2а, 73 000 Горажде, Босна и Херцеговина, ради утврђивања спречавања, ограничавања и 

нарушавања тржишне конкуренције, због стварне ненадлежности. 
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4.1.1. Предмети  у поступку  

 

 Захтјев за покретање поступка (број: 01-03-26-004-II/10 од 22. фебруара 2010. године) 

привредних субјеката КОМУНАЛИЈЕ ХРГОВЧИЋ д.о.о. Брчко дисрикт, д.о.о. ЋЕХАЈИЋ 

Брчко дистрикт, ОБНОВА Б д.о.о. Брчко дистрикт, ГРАДСКА ЧИСТОЋА д.о.о. Брчко 

дистрикт и д.о.о. ИНТЕРМОНТ Брчко дистрикт, против привредног субјекта Ј.П. 

КОМУНАЛНО БРЧКО д.о.о. Брчко дистрикт, ради утврђивања забрањеног споразума из 

члана 4. став (1) ЗОК. 

 

 Пријава (број: 01-05-26-020-II/10 од 06. августа 2010. године) за ослобађање од казне због 

учествовања у забрањеном споразуму из члана 4. став (1) ЗОК, поднесена од стране 

привредног субјекта Vita Cayman Limited, Кајманска Острва.   

 

 Закључак о покретању поступка (број: 01-04-26-005-8-II/10 од 13. октобра 2010. године) по 

захтјеву привредног субјекта Радиотелевизија Босне и Херцеговине, Сарајево, Босна и 

Херцеговина, против привредних субјеката Радиотелевизија Федерације БиХ, Сарајево, 

Pink BH Company д.о.о, Бијељина, Мрежа плус д.о.о., Сарајево, ОБН д.д., Сарајево, Hayat 

TV, Вогошћа, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) и 

злоупотребе доминантног положаја из члана 10. ЗОК. 

 

 Захтјев за покретање поступка (број: 05-26-2-028-II/10 од 30.11.2010. године) привредног 

субјекта Crumb group д.о.о  Бијељина, Кнез Иво од Семберије 4, Бијељина, Босна и 

Херцеговина, против привредног субјекта Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања 

Лука ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка д) и 

злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) тачке а), б), ц) и д) ЗОК.  

 

 Захтјев за покретање поступка (број: 03-26-3-029-II/10 од 16. децембра 2010. године) 

привредног субјекта Самостална радња „Хидроелектрана Бук“, Широки Бријег, Босна и 

Херцеговина, против Владе Федерације БиХ због нарушавања тржишне конкуренције у 

смислу члана 4. став (1) ЗОК. 

 

4.2. Злоупотребе доминантног положаја 

 

У категорији злоупотребе доминантног положаја привредних субјеката Конкуренцијски савјет 

је усвојио сљедећа рјешења/закључке и то:  

 

 Рјешење (број: 01-02-26-042-27-II/09 од 14. јуна 2010. године) којим је одбијен Захтјев 

привредних субјеката: АL-ЕX д.о.о., Сарајевска бб, 72000 Зеница, Secom д.о.о. Мулићи бб, 

71300 Високо, СИЛВЕСТРА д.о.о., Алије Изетбеговића  Ф-1, 72240 Какањ, АМ-МИ д.о.о., 

Ројин Поток бб, 72240 Какањ, BUDO EXPORT д.о.о., Грабовица бб, 72230 Жепче и ЛАЗЕ 

д.о.о. Брњић 3, 72240 Какањ, за утврђивање постојања злоупотребе доминантног положаја 

привредног субјекта Јавно предузеће Шумско привредно друштво ЗЕ-ДО Кантона 

Завидовићи, Алије Изетбеговића 25, 72220 Завидовићи, Босна и Херцеговина, као 

неоснован.   

 

 Рјешење (број: 01-03-26-040-42-II/09 од 22. јуна 2010. године) којим је одбијен Захтјев 

привредног субјекта УНИС енергетика д.о.о Сарајево, Змаја од Босне 14, 71 000 Сарајево, 

Босна и Херцеговина, за утврђивање постојања злоупотребе доминантног положаја 

привредног субјекта САРАЈЕВОГАС д.о.о. Сарајево, Мухамеда еф. Панџе 4, 71 000 

Сарајево, Босна и Херцеговина, из члана 10. став (2) тачке а) и ц) ЗОК, као неоснован.  

 

 Захтјев за покретање поступка (број: 01-06-26-009-II/10 од 12. априла 2010. године) 

Америчког универзитета у БиХ високошколска установа Тузла, Мије Керошевића Гује 3, 

75000 Тузла, Босна и Херцеговина, против општине Тузла, ЗАВНОБИХ 11, 75000 Тузла, 
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Босна и Херцегвоина је разматран и оцијењено је да не постоји основана сумња у кршење 

одредби ЗОК од стране општине Тузла.  

 

 Рјешење (број: 01-05-26-028-63-II/09 од 04. новембра 2010. године) којим је утврђено да 

због протока рока за утврђивање постојања злоупотребе доминантног положаја из члана 41. 

став (1) тачка ц) ЗОК, привредни субјект BH Telecom д.д. Сарајево, Обала Кулина бана 8, 

71000 Сарајево, Босна и Херцеговина, не злоупотребљава доминантан положај у смислу 

члана 10. став (2) ЗОК.  

 

 Закључак (број: 01-02-26-018-15-II/10 од 30. новембра 2010. године) којим се обуставио 

поступак, покренут Закључком Конкуренцијског савјета број: 01-02-26-018-8-II/10 од 04. 

новембра 2010. године против Министарства саобраћаја у Влади Кантона Сарајево, Реиса 

Џемалудина Чаушевића 1, 71 000 Сарајево, Босна и Херцеговина, ради утврђивања 

злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) тачке б) и ц) ЗОК, а на основу 

Захтјева за покретањем поступка привредног субјекта Centrotrans Eurolines д.о.о, Курта 

Шорка 14, 71 000 Сарајево, Босна и Херцеговина, због одустајања од Захтјева.  

 

 Закључак (број: 01-05-26-026-2-II/10 од 15. децембра 2010. године) којим је одбијен 

Захтјев за покретање поступка против Странке демократске акције БиХ и Сулејмана 

Тихића, предсједника Странке демократске акције БиХ због нарушавања тржишне 

конкуренције, поднесен од стране привредног субјекта „Avaz-roto press“ д.о.о. Сарајево, 

Тешањска 24 а, Сарајево, Босна и Херцеговина, због стварне ненадлежности. 

 

4.2.1. Предмети у поступку  

 

 Закључак о покретању поступка (број: 01-03-26-016-3-II/10 од 27. октобра 2010. године) по 

захтјеву привредног субјекта „Електроконтакт СА“ д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина 

против привредног субјекта ЈП Електропривреда БиХ д.д., Сарајево, Босна и Херцеговина и 

привредног субјекта Eldis-tehnika д.о.о., Сарајево, Босна и Херцеговина ради утврђивања 

злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) тачке а) и б) ЗОК.  

 

 Закључак о покретању поступка (број: 01-06-26-021-8-II/10 од 30. новембра 2010. године) 

по захтјеву привредног субјекта Удружење дрвопрерађивача ''Пилана'' Хан Пијесак, Хан 

Пијесак, Босна и Херцеговина, против привредног субјекта ЈПШ Шуме Републике Српске 

а.д. Соколац – ШГ Височник Хан Пијесак, Хан Пијесак, Босна и Херцеговина, поднесен 

ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) тачке а) и ц) ЗОК.

  

 

4.2.2. Захтјеви за покретање поступка од којих су странке одустале 

 

 Захтјев за покретање поступка, поднесен дана 25.01.2010. године под бројем: 01-05-26-

002-II/10, од стране привредног субјекта Media GF д.о.о. Витез, Босна и Херцеговина, 

против привредних субјеката BH Telecom д.д. Сарајево, Босна и Херцеговина, М-тел 

Телеккомуникације РС а.д. Бања Лука, Босна и Херцеговина и Хрватске Телекомуникације 

д.о.о. Мостар, Босна и Херцеговина, ради злоупотребе доминантног положаја је завршен јер 

је странка одустала од истог.  

 

 Захтјев за покретање поступка, поднесен дана 23.10.2009. године под бројем: 01-06-26-

039-II/09, од стране привредног субјекта SANAM SRYRKA друштво са ограниченом 

одговорношћу за производњу, трговину, инжињеринг и консалтинг, Сарајево, Босна и 

Херцеговина против Завода здравственог осигурања Кантона Сарајево, Сарајево, Босна и 

Херцеговина, ради злоупотребе доминантног положаја је завршен јер је странка одустала од 

истог. 
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4.3. Концентрације  

 

У категорији концентрација привредних субјеката Конкуренцијски савјет донио је сљедећа 

рјешења/закључке и то:  

 

 Закључак (број: 01-06-26-003-3-II/10 од 16. фебруара 2010. године) којим је одбачена 

Пријава концентрације привредног субјекта The Procter & Gamble Company, 45202 Ohio, 

Сједињене Америчке Државе и привредног субјекта Sara Lee Corporation, 60515 Ilinois, 

Сједињене Америчке Државе, ради непостојања обавезе пријаве концентрације, у смислу 

члана 14. став (1) ЗОК.  

Закључак о исправци (број: 01-01-26-003-10-II/10 од 15. априла 2010. године) којим је 

исправљена техничка грешка у Закључку број: 01-06-26-003-3-II/10 од 16. фебруара 2010. 

године. 

 

 Пријава концентрације привредних субјеката Epost Elektronik Perekende Otomasyon Satis 

Ticaret A.S., Турска и Постбанк БХ д.д. Сарајево, Босна и Херцеговина, запримљена дана 

03. марта 2010. године под бројем 01-01-26-007-II/10 је завршена јер су странке одустале од 

пријаве. 

 

 Рјешење (број: 01-05-26-033-22-II/09 од 23. марта 2010. године) којим је оцјењена 

допуштеном концентрација настала на тржишту трговине на мало моторним горивима и 

мазивима у Босни и Херцеговини, стицањем контроле од стране привредног субјекта 

ОПТИМА Група д.о.о. Бања Лука, над дијелом привредног субјекта ЗОВКО д.о.о. Жепче, 

Босна и Херцеговина, куповином четири бензинске пумпе: Каоник, Каоник, Бусовача; 

Бријесница, Бријесница Велика, Добој Исток; Орманица, Орманица, Градачац и Солина-

Тузла, Солина, Тузла и дијелом привредног субјекта ЗОВКО ОИЛ д.о.о. Жепче, Босна и 

Херцеговина, куповином четири бензинске пумпе: Буквик, Буквик Горњи, Брчко Дистрикт 

Босне и Херцеговине; Јабучик, Дубраве, Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине; Церовац-

Тешањ, Церовац, Тешањ и Тиња, Тиња, Сребреник. 

 

Због неподношења Пријаве намјере концентрације у законом предвиђеном року 

Конкуренцијски савјет изрекао је новчану казну привредном субјекту ОПТИМА Група 

д.о.о. Бања Лука у висини од 200.000,00 КМ. 

 

 Рјешење (број: 01-02-26-006-11-II/10 од 14. јуна 2010. године) којим је оцјењена 

допуштеном концентрација која има утицај на тржиште продаје текућих тинти за 

штампаче у Босни и Херцеговини, а која ће настати стицањем контроле над привредним 

субјектом Torda Holding AB, Box 33, 221 00 Lund, Шведска, од стране привредног субјекта 

Flint Group Sweden AB, Box 1003, 231 25 Trelleborg, Шведска, куповином 100% дионица. 

 

 Закључак (број: 01-03-26-010-8-II/10 од 30. јуна 2010 године) којим је одбачена Пријава 

концентрације привредног субјекта Merck & Co., Inc, One Merck Drive Whitehouse Station, 

New Jersey 08889-0100, Сједињене Америчке Државе, и привредног субјекта Sanofi-Aventis 

Group, 174 Avenue de France, 75635-Paris cedex 13, Француска, ради непостојања обавезе 

пријаве концентрације, у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији. 

 

 Закључак (број: 01-04-26-011-8-II/10 од 30. јуна 2010. године) којим је одбачена Пријава 

концентрације привредног субјекта Slovenia Broadband S.à r.l., L- 1469 Luxembourg, R.C.S. 

Luxembourg, и привредних субјеката BH Cabel Net друштво за пројектовање и производњу 

д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина и КТ Глобал Нет д.о.о. Сарајево, Босна и 

Херцеговина ради непостојања обавезе пријаве концентрације, у смислу члана 14. став (1) 

ЗОК. 

 

 Закључак (број: 01-02-26-012-11-II/10 од 30. јуна 2010. године) којим је одбачена Пријава 

концентрације привредног субјекта Slovenia Broadband S.à r.l. Rue Ermesinde br. 67, L-1469 
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Luxembourg, R.C.S. Luxembourg и привредног субјекта ELOB CATV Друштво за услуге,  

производњу и трговину д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина, ради непостојања обавезе 

пријаве концентрације, у смислу члана 14. став (1) ЗОК. 

 

 Закључак (број: 01-05-26-014-5-II/10 од 30. јуна 2010. године) којим је одбачема Пријава 

концентрације привредног субјекта Slovenia Broadband S.à r.l. Rue Ermesinde br. 67, L-1469 

Luxembourg, R.C.S. Luxembourg и привредних субјеката MO-NET д.о.о. Мостар, Цим бр. 6, 

Мостар, Босна и Херцеговина и MO-NET CATV д.о.о. Мостар, III бојна – Цимска 6А, 

Мостар, Босна и Херцеговина, ради непостојања обавезе пријаве концентрације, у смислу 

члана 14. ЗОК. 

 

 Пријава концентрације (број: 01-04-26-017-II/10 од 02. јула 2010. године) привредних 

субјеката Конзум д.о.о. Сарајево, Рајловачка бб, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина и 

Ђотло-Промет д.о.о. Нова Била бб, 72270 Травник, Босна и Херцеговина, је завршена и 

предметна концентрација се сматра допуштеном у смислу члана 18. став (6) ЗОК. 

 

 Рјешење (број: 01-01-26-013-15-II/10 од 13. октобра 2010. године) којим је оцјењена 

допуштеном концентрација на тржишту велепродаје финог папира у Босни и Херцеговини 

која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Heinzel Holding GmbH, Wagramer 

Strasse 28-30, А-1223 Беч, Аустрија у привредном субјекту Europapier AG, Autokaderstraße 

86-96, 1210 Беч, Аустрија, куповином већине дионица. 

 

 Рјешење (број: 01-06-26-015-7-II/10 од 13. октобра 2010. године) којим је оцјењена 

допуштеном концентрације на тржишту универзалног банкарства у Босни и Херцеговини, 

која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Друштво за економски, 

финансијски и правни консалтинг ASA Finance д.д. Сарајево, Булевар Меше Селимовића 

16, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина и привредног субјекта ZIF prevent INVEST д.д. 

Сарајево, Булевар Меше Селимовића 16, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина над 

привредним субјектом ФИМА БАНКА д.д. Сарајево, Колодворска 5, 71000 Сарајево, Босна 

и Херцеговина, куповином 51,07% власничког учешћа. 

 

 Закључак (број: 01-04-26-023-7-II/10 од 27. октобра 2010. године) којим је одбачена 

Пријава концентрације привредног субјекта Securitas AB, Stokholm, Краљевина Шведска, и 

привредног субјекта Alarm West Group д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина, ради 

непостојања обавезе пријаве концентрације, у смислу члана 14. став (1) ЗОК. 

 

 Рјешење (број: 01-01-26-019-20-II/10 од 27. октобра 2010. године) којим је оцјењена 

допуштеном концентрација на тржишту продаје безалкохолних напитака у Босни и 

Херцеговини, која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Atlantic Naložbe  

д.о.о. Љубљана, Копрска улица 98, 1000 Љубљана, Република Словенија, над привредним 

субјектом ДРОГА КОЛИНСКА Живилска индустрија д.д., Колинска 1, 1000 Љубљана, 

Република Словенија, куповином 100% дионица. 

 

 Закључак (број: 01-02-26-1-024-2/10 од 15. децембра 2010. године) којим је одбачена 

Пријава концентрације привредног субјекта Клас дд Сарајево, Паромлинска 43, 71000 

Сарајево, Босна и Херцеговина, и привредног субјекта Спринд Сарајевска прехрамбена 

индустрија дд Сарајево, Рајловачка цеста бб, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина, због 

преурањености Пријаве. 

 

4.3.1. Предмети у поступку  

 

 Поднесена Пријава концентрације привредних субјеката „ОПТИМА Група“ д.о.о за  

трговину нафтом и нафтним дериватима Бања Лука, Босна и Херцеговина и “КЕПОЛ 

ТЕРМИНАЛ” д.о.о., Задар, Република Хрватска о намјераваном заједничком улагању на 

дугорочној основи. 



13 
 

 

 Поднесена Пријава концентрације од стране привредног субјекта Wietersdorfer Baustoffe 

Beteiligungs GmbH, Аустрија, којом купује удјеле у привредном субјекту RR-Company, 

друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и услуге Кисељак, Кисељак, Босна 

и Херцеговина. 

 

 Поднесена Пријава концентрације привредних субјеката Neftegazovaja Inovacionaja 

Korporacija, Москва, Руска Федерација, и друштва за истраживање, производњу, прераду, 

дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и производњу природног гаса Нафтна 

индустрија Србије а.д., Нови Сад, Република Србија, о намјераваном заједничком улагању 

на дугорочној основи 

 

 Поднесена Пријава концентрације од стране привредног субјекта Фабрика духана Сарајево 

д.д. Сарајево, Босна и Херцеговина, којом купује удјеле у привредном друштву Tobacco 

Press д.о.о. Мостар, Босна и Херцеговина.  

 

4.4. Стручна мишљења  

 

У категорији давања стручних мишљења у складу са чланом 25. став (1) под ф) ЗОК 

Конкуренцијски савјет је усвојио сљедећа стручна мишљења и то: 

 

 Мишљење (број: 01-01-1466-4-I/09 од дана 26. јануара 2010. године) на захтјев 

привредног субјекта Представништво компаније JT International а.д. Сента у Босни и 

Херцеговини, Мехмеда Спахе 26/III, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина, по питању 

оцјене усаглашености одредби нацрта Уговора о пружању услуга излагања цигарета са 

критеријумима којима су дефинисана забрањена конкуренцијска дјеловања, односно 

забрањени споразуми, уговори, поједине одредбе споразума или уговора у складу са ЗОК. 

 

 Мишљење (број: 01-01-26-083-1-I/10 од 16. фебруара 2010. године), на Захтјев 

привредног субјекта Оптима група д.о.о. Бања Лука, Босна и Херцеговина, које се односи 

на пријаву концентрације у складу са ЗОК. 

 

 Мишљење (број: 01-01-26-142-1-I/10 од 23. марта 2010. године), на захтјев 

привредног субјекта Creditinfo Group hf Reykjavik, Исланд, које се односи на пријаву 

концентрације у складу са ЗОК.  

 

 Мишљење (број: 01-01-26-1519-6-I/09 од 23. марта 2010. године), на Захтјев 

Америчког универзитета у Босни и Херцеговини, Тузла, Босна и Херцеговина, по питању 

постојања могућности нарушавања и ограничавања тржишне конкуренције према одредби 

члана 166. став (1) Закона о високом образовању Кантона Сарајево („Службене новине 

Кантона Сарајево“, број 43/08), као и у погледу могућности покретања поступка за 

утврђивање повреде наведеног закона. 

 

 Мишљење (број: 01-01-26-147-7-I/10 од 15. априла 2010. године), на Захтјев 

привредног субјекта Постбанк БХ д.д. Сарајево, Босна и Херцеговина, које се односи на 

пријаву концентрације у вези с чл. 12. и 14. ЗОК. 

 

 Мишљење (број: 01-01-26-277-3-I/10 од 14. јуна 2010. године), на Захтјев привредних 

субјеката Дрвопромет д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина i SAM Shop Group д.о.о. 

Сарајево, Босна и Херцеговина, које се односи на пријаву концентрације у вези с чланом 

14. ЗОК. 

 

 Мишљење (број: 01-01-26-308-1-I/10 од 14. јуна 2010. године), на Захтјев привредног 

субјекта Петрол а.д. Бања Лука, Босна и Херцеговина, које се односи на пријаву 

концентрације у складу са ЗОК. 
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 Мишљење (број: 01-01-26-346-1-I/10 од 14. јуна 2010. године), на Захтјев привредног 

субјекта ASA Finance д.д. Сарајево, Булевар Меше Селимовића 16, 71 000 Сарајево, Босна 

и Херцеговина, које се односи на пријаву концентрације у складу са ЗОК. 

 

 Мишљење (број: 01-01-26-270-3-I/10 од 23. јуна 2010. године), на Захтјев привредног 

субјекта ESSY S.A., дионичко друштво, L-1331 Luxembourg, које се односи на пријаву 

концентрације у вези с чл. 12. и 14. ЗОК. 

 

 Мишљење (број: 01-01-26-567-3- I/10 од 13. октобра 2010. године), на Захтјев 

привредног субјекта Петрол а.д. Бања Лука, Босна и Херцеговина, које се односи на 

пријаву концентрације у складу са ЗОК. 

 

 Мишљење (број: 01-01-26-630-4-I/10 од 13. октобра 2010. године), на Захтјев 

привредног субјекта Оптима група д.о.о. Бања Лука, Босна и Херцеговина, које се односи 

на пријаву концентрације у складу са ЗОК. 

 

 Мишљење (број: 01-02-26-041-54-I/09 од 13. октобра 2010. године), на Захтјев 

Министарства саобраћаја кантона Сарајево, о усклађености приједлога Одлуке о такси 

превозу са ЗОК. 

 

 Мишљење (број: 01-01-26-512-2-I/10 од 13. октобар 2010. године), на Захтјев 

Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, којим се тражи утвђивање постојања 

конкурентског дјеловања на тржишту телекомуникацијских услуга у Босни и Херцеговини, 

у складу са чланом 3. став (4) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, бр. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 и 12/09). 

 

 Мишљење (број: 01-01-26-502-1-I/10 од 13. октобра 2010. године), на Захтјев Дине 

Дураковић Моранкић, адвоката из Сарајева, које се односи на тумачење члана 2. тачка б) 

Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација привредних 

субјеката („Службени гласник БиХ“, број 34/10).  
 

 Мишљење (број: 01-01-26-631-2-I/10 од 13. октобра 2010. године), на Захтјев 

привредног субјекта ПАВГОРД д.о.о. Фоча, Босна и Херцеговина, које се односи на 

пријаву концентрације у вези с чл. 12. и 14. ЗОК. 

 

 Мишљење (број: 01-01-26-372-4-I/10 од 27. октобра 2010. године), на Захтјев 

Одјељења за привредни развој, спорт и културу Владе Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине, о усаглашености нацрта Закона о трговини Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине са ЗОК. 

 

 Мишљење (број: 01-01-26-629-1- I//10 од 27. октобра 2010. године) на захтјев 

привредног субјекта Кантоналног Јавног комуналног предузећа Градски саобраћај д.о.о. 

Сарајево, Босна и Херцеговина, које се односи на рјешење Конкуренцијског савјета број: 

01-01-26-172/05 од 27.12.2005. године, а у вези издатих рјешења за редове вожње 

додијељене привредном субјекту Centrotrans Eurolines д.о.о. Сарајево, Босна и 

Херцеговина. 

 

      4.4.1. Стручна мишљења у поступку 

 

 Мишљење (број: 01-01-26-695-I/10 од 07. септембра 2010. године) поднесено од стране 

привредног субјекта Akt.online д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина, које се односи на 

испитивање конкурентности цијена услуга BH Telecoma д.д. Сарајево. 

 

 Мишљење (број: 01-26-7-815-I/10 од 29. октобра 2010. године) поднесено од стране 

Кантоналног Јавног комуналног предузећа Градски саобраћај д.о.о. Сарајево, које се односи 
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на обавезу поступања по рјешењу Конкуренцијског савјета број: 01-01-26-172/05 од 27. 

децембра 2005. одине. 

 

 Мишљење (број: 01-26-7-817-I/10 од 18. новембра 2010. године) поднесено од стране 

привредног субјекта Нова Љубљанска банка д.д. Љубљана, Словенија, које се односи на 

обавезу подношења пријаве концентрације у складу са ЗОК. 

 

 Мишљење (број: 01-26-7-852-I/10 од 15. децембра 2010. године) поднесено од стране 

привредног субјекта М-БЛ д.о.о. Бања Лука, Бања Лука, Босна и Херцеговина, које се 

односи на обавезу подношења пријаве концентрације у складу са ЗОК.  

 

4.5. Тужбе против рјешења Конкуренцијског савјета 

 

У складу са чланом 46. став (1) ЗОК одлуке Конкуренцијског савјета су коначне и против њих 

незадовољна странка тужбом може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине. 

  

У 2010. години тужбом су покренути поступци против одлука Конкуренцијског савјета пред 

Судом БиХ као што је приказано у Табели 2. 

 

(Табела 2.) 

Одбијене 

тужбе 

Уважене  

тужбе 

Тужбе у поступку Укупно  

  покренуте у 2010. 

години 

покренуте у  2008/2009. 

години 

 

10 0 7 4 21 

 

4.5.1. Одбијене тужбе у 2010. години 

 

 Суд Босне и Херцеговине донио је Пресуду број: У-383/09 дана 27. јануара 2010. године 

којом се тужба, поднесена од стране привредног субјекта АСА АУТО д.о.о. Сарајево, 

Сарајево, Босна и Херцеговина, против Рјешења број: 01-06-26-027-140-II/08 од 21.07.2009. 

године, одбија. 

 

  Суд Босне и Херцеговине донио је Пресуду број: У-398/09 дана 27. јануара 2010. године 

којом се тужба, поднесена од стране привредног субјекта АСА АУТО д.о.о. Сарајево, 

Сарајево, Босна и Херцеговина, против Рјешења број: 01-06-26-027-151-II/08 од 13.08.2009. 

године, одбија. 

 

 Суд Босне и Херцеговине донио је Пресуду број: У-1119/07 дана 04. фебруара 2010. године 

којом се тужба, поднесена од стране привредног субјекта Велепродајни центар трговина на 

велико и мало д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина, против Рјешења број: 01-06-26-018-12-

II/07 од дана 26.07.2007. године, одбија. 

 

 Суд Босне и Херцеговине донио је Пресуду број: У-1240/07 дана 18. фебруара 2010. године 

којом се тужба, поднесена од стране привредног субјекта Велепродајни центар д.о.о 

Сарајево, Босна и Херцеовина, против Рјешења број: 01-01-26-021-11-II/07 од дана 

21.09.2007. године, одбија. 

 

 Суд Босне и Херцеговине донио је Пресуду број: У-611/09 дана 05. марта 2010. године 

којом се тужба, поднесена од стране привредног субјекта АСА АУТО д.о.о. Сарајево, 

Сарајево, Босна и Херцеговина, против Рјешења број: 01-06-26-027-174-II/08 од 01.12.2009. 

године, одбија. 

 

 Суд Босне и Херцеговине донио је Пресуду број: У-648/09 дана 19. марта 2010. године 

којом се тужба, поднесена од стране привредног субјекта АСА АУТО д.о.о. Сарајево, 
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Сарајево, Босна и Херцеговина, против Рјешења број: 01-06-26-027-181-II/08 од 16.12.2009. 

године, одбија. 

 

 Суд Босне и Херцеговине донио је Пресуду број: У-148/09 дана 19. марта 2010. године 

којом се тужба, поднесена од стране привредних субјеката Амко комерц д.о.о. Сарајево, 

Босна и Херцеговина и ВИНО ЖУПА а.д. Александровац, Србија, против Рјешења број: 01-

03-26-049-13-II/08 од дана 16.03.2009. године, одбија.  

 

 Суд Босне и Херцеговине донио је Пресуду број: У-48/08 дана 01. јуна 2010. године којом 

се тужба, поднесена од стране привредног субјекта Агрокор д.д. Загреб, Република 

Хрватска, против Рјешења број: 01-04-26-031-11-II/07 од дана 14.12.2007. године, одбија. 

 

 Суд Босне и Херцеговине донио је Пресуду број: У-750/08 дана 26. августа 2010. године 

којом се тужба, поднесена од стране привредног субјекта InBev S.A, Grand Place 1, Брисел, 

Белгија, против Рјешења број: 01-01-26-034-11-II/08 од дана 22.10.2008. године, одбија. 

 

 Суд Босне и Херцеговине донио је Пресуду број: У – 270/10 дана 26. новембра 2010. године 

којом се тужба, поднесена од стране привредног субјекта ОПТИМА Група д.о.о. Бања Лука, 

Босна и Херцеговина, против Рјешења број: 01-05-26-033-22-II/09 од 23. марта 2010. године, 

одбија. 

 

4.5.2. Тужбе у поступку покренуте у 2010. години  

 

 Привредни субјекат АСА АУТО д.о.о. Сарајево, Сарајево, Босна и Херцеговина, дана 23. 

фебруара 2010. године под бројем: Увл-31/10, поднио је Суду БиХ Захтјев за 

преиспитивање судске одлуке број: 383/09 од 27.01.2010. године. 

 

 Привредни субјекат АСА АУТО д.о.о. Сарајево, Сарајево, Босна и Херцеговина, дана 08. 

априла 2010. године под бројем: Увл-38/10, поднио је Суду БиХ Захтјев за преиспитивање 

судске одлуке број: 611/09 од 05.03.2010. године. 

 

 Привредни субјекти АL-ЕX д.о.о. Сарајевска бб, Зеница, Secom д.о.о. Мулићи бб, Високо, 

Силвестра д.о.о. Алије Изетбеговића  Ф-1, Какањ, АМ-МИ д.о.о. Ројин Поток бб, Какањ, 

BUDOEXPORT д.о.о. Грбавица бб, Жепче и ЛАЗЕ д.о.о. Брњићи 3, Какањ, поднијели су 

дана 13. августа 2010. године Суду БиХ тужбу за покретање управног спора број: С1 3 У 

001283 10 Фп против Рјешења Конкуренцијског савјета број: 01-02-26-042-27-II/09 од 

14.06.2010. године. 

 

 Скупштина Кантона Сарајево поднијела је дана 20. јула 2010. године Суду БиХ тужбу за 

покретање управног спора број: С1 3 У 001276 10 Фп против Рјешења Конкуренцијског 

савјета број: 01-02-26-041-36-II/09 од 14.06.2010. године.  

 

 Министарство саобраћаја Кантона Сарајево поднијело је дана 21. јула 2010. године тужбу 

за покретање управног спора број: С1 3 У 001380 10 Фп против Рјешења Конкуренцијског 

савјета број: 01-02-26-041-36-II/09 од 14.06.2010. године. 

 

 Привредни субјекат УНИС енергетика д.о.о Сарајево, Змаја од Босне 14, 71 000 Сарајево, 

Босна и Херцеговина, поднио је дана 09. августа 2010. године тужбу за покретање управног 

спора број: С1 3 У 001346 10 Фп против Рјешења Конкуренцијског савјета број: 01-03-26-

040-42-II/10 од 22.06.2010. године. 

 

 Привредни субјекат Akt.online д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина, поднио је дана 07. 

децембра 2010. године тужбу за покретање управног спора број: С1 3 У 003765 10 Фп 

против Рјешења Конкуренцијског савјета број: 01-05-26-028-63-II/09 од 04.11.2010. године. 
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4.5.3. Тужбе у поступку покренуте у 2008/2009. години 

 

 Привредни субјекат Агенција за финансијске, информатичке и посредничке услуге д.д. 

Сарајево поднио је дана 20. октобра 2008. године Суду БиХ тужбу за покретање управног 

спора број: У-723/08 против Рјешења Конкуренцијског савјета број 01-04-26-009-36-II/08 од 

11.09.2008. године.  

 

 Привредни субјекат Завод здравственог осигурања Унско-санског Кантона Бихаћ поднио је 

дана 15. јула 2008. године Суду БиХ тужбу за покретање управног спора број: У-492/08 

против Рјешења Конкуренцијског савјета број: 01-04-26-038-27-II/07 од 12.06.2008. године.  

 

 Привредни субјекат Анекс друштво за инжињеринг и консалтинг експорт импорт д.о.о. 

Бања Лука поднио је дана 24. априла 2009. године Суду БиХ тужбу за покретање управног 

спора број: У-170/09 против Рјешења Конкуренцијског савјета број: 01-03-26-054-15-II/08 

од 16. марта 2009. године. 

 

 Привредни субјекат КЛАС д.о.о. Сарајево и директор привредног субјекта КЛАС д.о.о. 

Сарајево Вахид Пашовић поднијели су дана 05. јуна 2009. године Суду БиХ тужбу за 

покретање управног спора број: У-203/09 против Рјешења Конкуренцијског савјета број: 01-

06-26-033-65-II/08 од 06. априла 2009. године.  

 

5. Остале активности Конкуренцијског савјета 

 

Конкуренцијски савјет поред основних активности континуирано ради на пословима промоције 

конкуренције, на сарадњи са међународним институцијама и организацијама, сарађује са 

домаћим тијелима и институцијама и проводи процес образовања запослених. 

 

5.1. Програм промоције тржишне конкуренције „Competition Advocacy“ 
 

Једну од значајнијих активности Конкуренцијског савјета чини Програм промоције тржишне 

конкуренције тзв. "Competition Advocacy". Програм је започет у 2005. години са циљем 

промовисања тржишне конкуренције као једног од аспеката дјеловања привредних субјеката на 

тржишту Босне и Херцеговине. Промоција се огледа у информисању о раду Конкуренцијског 

савјета путем wеб-странице Конкуренцијског савјета, организовањем и присуством на 

стручним скуповима и семинарима, издавањем публикација и слично. Сврха овог програма је 

упознавање привредних субјеката, државних органа, невладиних организација, као и шире 

јавности са улогом и значајем коју право тржишне конкуренције има у успостављању, заштити 

и промоцији фер тршишне конкуренције, као и развоју успјешне економије између привредних 

субјеката.  

 

Један од начина остваривања промоције политике и права тржишне конкуренције Босне и 

Херцеговине врши се и путем предавања на актуелну тему. Дана 05. јула 2010. године, у 

сједишту Конкуренцијског савјета,  др. Стјепо Прањић, предсједник Конкуренцијског савјета, 

одржао је предавање студентима магистарског студија Правног факултета у Сарајеву на тему 

“Право и пракса тржишне конкуренције у Босни и Херцеговини”.  

 

Дана 09.11.2010. године одржан је састанак између предсједника Конкуренцијског савјета и 

директора за међународни развој предузећа France Telecom Matthieu Coisneom. Тема састанка је 

била примјена ЗОК, те је између осталог, Coisne упознат са стањем у сектору телекомуникација 

у Босни и Херцеговини, као и улогом Конкуренцијског савјета као тијела надлежног за 

успостављање ефикасне тржишне конкуренције. 
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Конкуренцијски савјет је и у 2010. години учествовао у изради публикације “Euromoney 

Competition & Antitrust Review 2011”, чији је издавач Euromoney Yearbooks из Лондона, гдје је 

објављен преглед ЗОК, мјере заштите конкуренције у Босни и Херцеговини, као и резултати 

дјеловања Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине у 2010. години. 

 

Global Competition Review, Лондон, Велика Британија у својој публикацији “The Handbook of 

Competition Enforcement Agencies 2010”, је објавио информацију о унутрашњој организацији и 

надлежностима Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине. 

  

Промовисање тржишне конкуренције, Конкуренцијски савјет остварује и путем сталног 

информисања, као и обавјештењима за јавност, те давањем интервјуа домаћим и страним 

медијима. 

 

Рад Конкуренцијског савјета је транспарентан и јаван, тако да се прописи и информације везане 

за заштиту тржишне конкуренције, те одлуке и други акти које доноси Конкуренцијски савјет, 

могу наћи на wеб страници Конкуренцијског савјета: www.bihkonk.gov.ba . 

 

5.2. Сарадња са међународним институцијама и организацијама 

 

Конкуренцијски савјет је у извјештајном периоду дјеловао на сарадњи и унапређењу исте са 

међународним институцијама и организацијама, као што су: ICN (Међународна мрежа тијела за 

конкуренцију) и OECD (Европска организација за економску сарадњу и развој), односно RCC 

(Регионална организација за конкуренцију), која је у саставу OECD-а.  

 

Такође, континуирано се одржава размјена информација и сарадња са тијелима надлежним за 

конкуренцију земаља из региона, као и земаља чланица Европске уније. 

 

У Загребу, дана 30. марта 2010. године, на позив Агенције за тржишно натјецање Републике 

Хрватске, делегација Конкуренцијског савјета учествовала је на радном састанку. Теме радног 

састанка биле су: „Измјене и допуне Закона о конкуренцији БиХ у свјетлу правних рјешења 

Закона о заштити тржишног натјецања Републике Хрватске“ и „Усклађивање права тржишне 

конкуренције Републике Хрватске са правом и политиком тржишне конкуренције Европске 

уније кроз призму отворених питања и двојби“. Рад на наведеним темама је реализација обавеза 

из Меморандума о узајамном разумијевању и сарадњи на подручју политике и права тржишне 

конкуренције између Босне и Херцеговине и Хрватске који је потписан дана 23. марта 2006. 

године у Сарајеву.  

 

Наредног мјесеца, дана 28. априла 2010. године, у Истанбулу, Турска, потписан је Меморандум 

о разумијевању и сарадњи између Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине и 

Конкуренцијског тијела Републике Турске. Основни циљ потписивања Меморандума о 

сарадњи је промовисање и јачање сарадње у смислу провођења конкуренцијског права и 

конкуренцијске политике у складу са својим националним законима и прописима.  
 
У просторијама Конкуренцијског савјета у Сарајеву, дана 12. маја 2010. године, уприличен је 

састанак са представником ММФ –а. Тема састанка била је “Политика за промоцију 

конкурентности, рад Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине и стратегија за развијање 

тржишта и разбијање монопола”. Том приликом, представник ММФ- а упознао се са радом и 

улогом Конкуренцијског савјета, начином примјене ЗОК, те у складу с тим указао је на 

позитивне ефекте имплементације релевантне праксе у Измјенама и допунама ЗОК. 

 

5.3. Сарадња са домаћим тијелима и институцијама 

 

Активности Конкуренцијског савјета биле су усмјерене и на успостављање и унапређивање 

сарадње са другим државним тијелима и институцијама Босне и Херцеговине, а посебно са  

регулаторним тијелима из енергетске дјелатности на државном и ентитетском нивоу, 

www.bihkonk.gov.ba
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Регулаторном комисијом за електричну енергију Босне и Херцеговине, Регулаторном агенцијом 

за комуникације Босне и Херцеговине, Агенцијама за банкарство Федерације БиХ и Републике 

Српске итд. 

 

Конкуренцијски савјет интензивно учествује у правној заштити потрошача, односно својим 

актима не допушта забрањена конкуренцијска дјеловања привредних субјеката, те тако 

осигурава да цијене роба и услуга нису производ монополистичког, доминантног или неког 

другог облика забрањених конкуренцијских дјеловања, већ законитости тржишта БиХ. Такођер, 

преко свог представника у Савјету за заштиту потрошача БиХ, Конкуренцијски савјет има 

значајну улогу у унапређењу и промоцији заштите потрошача.  

 

5.4. Образовање запослених у Конкуренцијском савјету 

 

Образовање запослених је једна од битних активности која се континуирано проводи кроз 

активно учествовање на великом броју међународних и домаћих семинара, радионица, као и 

интерним и екстерним курсевима. 

 

a) Међународни семинари/радионице 

 

- У организацији OECD-а, у Паризу, у периоду од 18.- 19. фебруара 2010.године, одржан је 

„Глобални форум о конкуренцији“; 

 

- У организацији RCC -а, у Будимпешти, у периоду од 22.-26. марта 2010. године,  одржан је 

семинар на тему ”Анализе спајања и процедуре: Комплексна спајања“; 

 

- У организацији Комисије за заштиту конкуренције Ребублике Србије, у Београду, дана 13. 

априла 2010. године, одржана је радионица на тему: „Правила конкуренције у пракси“; 

 

- У организацији CNC-а, у Мадриду, дана 12. маја 2010. године, одржан је „European 

Competition Day“; 

 

- У организацији RCC-а, у Будимпешти, у периоду од 09.-14. маја 2010. године, одржана је 

радионица на тему: „Злоупотребе доминантног положаја везаног за цијене“; 

 

- У организацији SEECP-а, у Истанбулу, у периоду 24.-25. маја 2010. године, одржан је “ 3. 

састанак о заштити тржишне конкуренције тијела SEECP-а”;  

 

-  У организацији JICA-е и Амбасаде Јапана, у Осаки и Токију, у периоду од 16.августа - 18. 

септембра 2010. године, одржан је тренинг на тему: „Право и политика конкуренције“; 

 

- У организацији Агенције за тржишно натјецање Републике Хрватске, у Загребу, дана 28. 

септембра 2010. године, одржана је конференција на тему: “Cro Compete – нови видици 

тржишног натјецања у Хрватској“; 

 

-  У организацији UNCTAD-а, у периоду од 08.-12. новембра 2010. године, у Женеви, 

одржана је „6. УН конференција – Рестрикције у пословној пракси“; 

 

- У организацији ICN-a, у периоду од 02.-03. децембра 2010. године, у Бриселу, одржана је 

радионица на тему:  „Случајеви унилатералног дјеловања“; 

 

- У организацији RCC-а, у периоду од 06.-09. децембра 2010. године, у Будимпешти, је 

одржана радионица на тему: „Вертикалне забране“.  
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b) Домаћи семинари 

 

- У организацији Федералног министарства трговине, Удружења за унапређење квалитете 

живљења - Футура, Савјета потрошача Босанскоподрињског кантона и Удружења 

потрошача из Тузле, у Мостару, у периоду од 10.- 11. марта 2010. године, одржана је 

регионална конференција на тему „Потрошач - генератор“; 

 

- У организацији Привредне коморе Федерације БиХ и Отвореног универзитета Аперион 

Травник, дана 27. марта 2010. године, у Витезу, одржан је стручно – научни скуп на тему: 

„Стање привреде и мјере економске политике у 2010. години“; 

 

- У организацији Агенције за државну службу БиХ и Финског института за јавну управу, а 

финансиран од стране Европске уније, током 2010. године одржан је twinning на тему: 

„Изградња капацитета у области менаџмента обуке у институцијама БиХ“; 

 

- У организацији Агенције за државну службу у току 2010. године одржано је више семинара 

у Сарајеву, те су државни службеници Конкуренцијског савјета учествовали на семинарима 

на теме: Реформа јавне управе, Конфликт менаџмент, Презентацијске вјештине, Развијање 

самосвијести, Интерперсоналне вјештине, Писање аката и језик у јавној администрацији и 

Креативно рјешавање проблема 

 

 

6. Административне и новчане казне 

 

У вези са процесним радњама које су у надлежности Конкуренцијског савјета у складу са ЗОК 

–ом (нпр. рјешења по пријавама намјере концентрације, рјешења о оцјенама усклађености 

споразума са одредбама Закона, давање мишљења итд.) наплаћују се административне таксе. 

 

Уплата истих прописана је Одлуком о висини административних такси у вези са процесним 

радњама пред Конкуренцијском савјетом („Службени гласник БиХ“', број 30/06), која је 

донесена од стране Савјета министара БиХ, на приједлог Конкуренцијског савјета.  

 

ЗОК прописано је да Конкуренцијски савјет може изрећи новчане казне привредним 

субјектима, које могу бити 1%, односно 10% укупног годишњег прихода привредног субјекта, у 

зависности од тежине повреда предметног Закона, ако утврди кршење одредби Закона. 

 

Исто тако, Конкуренцијски савјет може изрећи и новчану казну одговорним лицима 

привредног субјекта у износу од 1.500 КМ до 50.000 КМ. 

 

Приходи од административних такси и новчаних казни које наплаћује Конкуренцијски савјет 

представљају приход Буџета институција Босне и Херцеговине који је у 2010. години износио: 

   

(Табела 3.) 
Администартивне таксе (КМ) Новчане казне  (КМ) Укупно (КМ) 

66.750,00 КМ 1.126.510,00 1.193.260,00 

 

Наведени приходи су у законом предвиђеном року уплаћени у Буџет институција Босне и 

Херцеговине. 
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7. Закључак 

 

У извјештајном периоду од 01. јануара до 31. децембра 2010. године, Конкуренцијски савјет је 

реализиовао приоритете који су били предвиђени у Програму рада за 2010. годину. 

 

Као и претходних година, константан задатак и приоритет Конкуренцијског савјета у току 

2010. године био је проширење обима дјеловања у свим сегментима заштите тржишне 

конкуренције, јачање и унапређење сарадње са међународним и домаћим институцијама, 

наставак приближавања различитих аспеката тржишне конкуренције пословној заједници и 

другим надлежним институцијама кроз различите облике промоције, у циљу осигурања 

правилне примјене законодавства и подизање свијести и нивоа знања. 

 

Протекли рад Конкуренцијског савјета, у извјештајном периоду за 2010. годину,  и даље указује 

на то да и даље област тржишне конкуренције представља један од значајних инструмената и 

стубова стварања и јачања јединственог економског простора/тржишта у Босни и Херцеговини, 

а Конкуренцијски савјет ће и даље континуирано радити на његовом јачању.        

 

 

 

 

 

К.В. број: 01-02-3-58-I/11                                Предсједник 

 

Сарајево, 09.02.2011. године                                                                     др. Стјепо  Прањић  


