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Предговор 
 
Извјештај о раду садржи преглед рада и дјеловања Конкуренцијског савјета у период од 
01. јануара 2006. године до 31. децембра 2006. године. Овај Извјештај је урађен према 
методологији која се примјењује у тијелима за конкуренцију земаља Европске уније и 
земаља региона. 
 
Предметни период су обиљежиле активности на успостављању правног оквира у 
области тржишне конкуренције, институционално организовање, интерно и екстерно 
образовање запослених, као и усклађивање праксе и дјеловања Конкуренцијског савјета 
са начелима модерне тржишне конкуренције.  
 
Такође, у овом периоду су настављене активности на промовисању тржишне 
конкуренције путем програма ” Competition Advocacy” с циљем подизања нивоа свијести 
и знања те информисања предузетника, потрошача, владиних и осталих државних 
тијела, правосуђа те шире јавности о важности и улози политике и права тржишне 
конкуренције за даљњи развој тржишне привреде у нашој земљи. 
 
Предметни Извјештај карактерише значајно повећање броја запримљених и обрађених 
предмета из различитих сегмената привреде (банкарство, индустрија, осигурање, ТВ 
медији, комуналне дјелатности итд.), као и повећање захтјева за издавањем стручног 
мишљења.  
 
1. Увод 
 
Конкуренцијски савјет, у оквиру надлежности које су му дате Законом о конкуренцији, 
је усмјерено на стварање окружења у којем се паралелно са процесом либерализације и 
отварања тржишта, одвија и процес успостављања дјелотворне тржишне конкуренције. 
 
Босна и Херцеговина не може успјешно и дјелотворно функционисати без прописа из 
подручја тржишне конкуренције као једног од темељних механизама модерне тржишне 
привреде. Значајан утицај права тржишне конкуренције за привредни развој је 
потврђен у пракси земаља Европске уније, као и земаља у транзицији. Прописи из 
подручја заштите тржишне конкуренције, односно њихово дјелотворно провођење, су 
услов оптималне алокације ресурса и елиминисања екстра профита који није резултат 
успјешног пословања привредних субјеката, већ њиховог повлаштеног положаја на 
тржишту. Право и политика тржишне конкуренције, али још важније њихово 
дјелотворно провођење, као један од одлучујућих фактора привредног раста, не 
развијају се аутоматизмом, опредјељењем државе за тржишну привреду, већ је 
неопходно дефинисати и одговарајуће механизме и инструменте заштите тржишне 
конкуренције развијањем дјелотворности и конкурентности ради заштите интереса 
самих привредних субјеката, али и заштите интереса потрошача. 
 
Конкуренцијски савјет настоји осигурати привредним субјектима равоправне тржишне 
услове, јер само на таквим тржиштима на којима постоји тржишна конкуренција 
"побјеђују" они најуспјешнији и најефикаснији, а то се показује кроз већу понуду, 
квалитет и нижу цијену њихових производа односно услуга. На тај начин профитирају 
потрошачи који добијају могућност избора између већег спектра понуђених производа 
и услуга од већег броја понуђача, по цијенама и квалитету који задовољавају њихове 
потребе. 
 
У том смислу, Конкуренцијски савјет дјелује на спречавању мјера и поступака који 
одређене привредне субјекте могу довести у положај неоправдано повољнији у односу 
на друге, и на тај начин угрожавају тржишну конкуренцију међу привредним 
субјектима. Политика заштите тржишне конкуренције Конкуренцијског савјета је 
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усмјерена према стварању услова за смањивање препрека развоју привреде и даљњој 
либерализацији тржишта која су традиционално била затворена за конкуренцију 
(телекомуникације, енергетика, промет и др.). 
 
Конкуренцијски савјет у области тржишне конкуренције дјелује на досљедном 
провођењу Закона о конкуренцији посебно на спречавању нетржишног понашања 
привредних субјекта, које се показује кроз склапање забрањених уговора /споразума 
(споразума картела), контролу концентрација, као и других поступака који за циљ или 
посљедицу имају спречавање, ограничавање или нарушавање тржишне конкуренције. 
Такођер, Конкуренцијски савјет подузима мјере за спречавање злоупотребе 
доминантног положаја привредних субјакта /државних тијела која има за циљ 
уклањање конкурената са тржишта.  
 
2. Правни оквир заштите  тржишне конкуренције у Босни и Херцеговини 
 
2.1. Закон о конкуренцији 
 
Ступањем на снагу Закона о конкуренцији прописи о заштити тржишне конкуренције у 
великој мјери су усклађени односно хармонизовани са правним наслијеђем ЕЗ-а 
(Европске заједнице), прије свега са чланом 81. Уговора о оснивању Европске 
заједнице, којим се уређује подручје забрањених споразума између предузетника и 
могућности изузећа од такве забране, чланом 82. којим се уређује подручје злоупотреба 
доминантног положаја привредних субјеката на тржишту, те секундарном регулативом 
(донесеном у 2003. и 2004. години) којом се уређује, између осталога, примјена права 
тржишне конкуренције на правне или физичке особе које обављају дјелатности од 
посебног интереса и слично. 
 
Законом о конкуренцији (Сл. гласник БиХ, број 48/05) су уређена правила, мјере и 
поступци заштите тржишне конкуренције, надлежности и начин рада Конкуренцијског 
савјета на заштити и промоцији тржишне конкуренције у Босни и Херцеговини. Закон о 
конкуренцији 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 значајнијем дијелу тржишта. 
 
Конкуренцијски савјет континуирано ради на правном оквиру свог дјеловања 
предлагањем нових прописа што омогућава виши ниво заштите тржишне конкуренције 
у Босни и Херцеговини. У побољшавању примјене донесених прописа Конкуренцијски 
савјет се служи искуствима земаља Европске Уније (best practices), посебно оних са 
дужом традицијом тржишне привреде, те настоји на одговарајући начин, уважавајући 
поставке правног система Босне и Херцеговине предлагати рјешења која заштиту 
тржишне конкуренције чине савременом и успоредивом са стандардима правне 
заштите Европске Уније. 
 
2.2. Подзаконски акти 
 
Ради дефинисања одредби Закона о конкуренцији, које поједине облике нарушавања 
тржишне конкуренције уређују само на начелној основи, било је неопходно да 
Конкуренцијски савјет, донесе сљедеће подзаконске акте: 
 
• Одлука о групном изузећу споразума о осигурању - «Службени гласник БиХ», 

15/06; 
• Одлука о групном изузећу споразума о преносу технологије, лиценци и know how - 

«Службени гласник БиХ», 15/06; 
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• Одлука о процедури ослобађања односно ублаживања од казне (leniency policy) - 
«Службени гласник БиХ», 15/06; 

• Одлука о групном изузећу споразума о дистрибуцији и сервисирању моторних 
возила - «Службени гласник БиХ», број 16/06; 

• Нова Одлука о утврђивању релевантног тржишта - «Службени гласник БиХ», број 
18/06; 

• Одлука о дефинисању категорија доминантног положаја - «Службени гласник БиХ» 
број 18/06; 

• Одлука о групном изузећу споразума између привредних субјеката који дјелују на 
различитим нивоима производње односно дистрибуције (вертикални споразуми) - 
«Службени гласник БиХ», број 18/06;  

• Одлука о висини административних такси у вези са процесним радњама пред 
Конкуренцијским савјетом - «Службени гласник БиХ», број 30/06; 

• Одлука о ближем дефинисању начина периодичног плаћања казне - «Службени 
гласник БиХ», број 31/06; 

• Наредба о уплатном рачуну за уплату административних такси у вези са процесним 
радњама пред Конкуренцијским савјетом - «Службени гласник БиХ», број 44/06;  

• Правилник о вођењу Регистра концентрација -«Службени гласник БиХ», број 90/06; 
• Одлуку о начину подношења пријаве и критерији за оцјену Концентрације 

привредних субјекта - «Службени гласник БиХ», број 96/06. 
 
Наведеним одлукама осигурано је, с једне стране детаљније уређење појединих 
одредби Закона о конкуренцији, што омогућава правилну примјену истих у пракси, као 
и правну сигурност привредним субјектима који су странке у поступцима пред 
Конкуренцијским савјетом, јер ће лакше разумити и препознати критерије, стандарде и 
начин на који поступа Конкуренцијски савјет у конкретним случајевима. Сви донесени 
подзаконски акти су великим дијелом усклађени са правним наслијеђем ЕЗ-а (acquis 
communautaire).  
 
2.3. Интерни акти Конкуренцијског савјета 
 
У циљу дефинисања Унутрашње организације Конкуренцијског савјета, као независног 
и самосталног тијела, чији рад и дјеловање је условљено важећим прописима донесени 
су нови интерни акти: 
 
• Правилник о Унутрашњој организацији и систематизацији Конкуренцијског 

савјета; 
• Пословник о раду Конкуренцијског савјета;  
• Правилник о интерним процедурама стварања и евидентирања обавеза и начину 

потписивања финансијске документације; 
• Правилник о поступку утврђивања директног споразума са појединачним 

добављачима, даваоцима роба, услуга и извођачем радова; 
• Правилник о утврђивању подкритерија за одређивање најповољније понуде и начина 

вредновања економски најповољније понуде; 
• Правилник о употреби компјутера и заштита података; 
• Правилника о прављењу копија података и заштита истих; 
• Правилник (Програм) о образовању и усавршавању чланова Конкуренцијског савјета, 

државних службеника и запосленика; 
• Правилник о интерној контроли; 
• Етички кодекс. 
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3. Унутрашња организација и систематизација Конкуренцијског савјета 
 
Конкуренцијски савјет је формиран, дана 01. маја 2004. године, као самостално и 
независно тијело са сједиштем у Сарајеву. Законом о конкуренцији је прописана 
Унутрашња организација Конкуренцијског савјета, услови за именовање, разрјешење и 
трајање мандата предсједника и чланова Конкуренцијског савјета, доношења одлука 
као и надлежности.  
 
Правилником о Унутрашњој организацији и систематизацији Конкуренцијског савјета 
је детаљно уређено извршавање послова, овлаштења и одговорности државних 
службеника у обављању послова, укупан број државних службеника и запосленика, 
назив и распоред послова са описом послова, као и друга питања везана за 
организацију и управљање од значаја за рад Конкуренцијског савјета. 
 
Овим Правилником је предвиђено укупно 22 запослена (6 чланова Конкуренцијског 
савјета и 16 запослених у Стручној служби -12 државних службеника и 4 запосленика), 
што је повећање у односу на 2005. годину за 4 државна службеника. 
 
Према Правилнику у радни однос је примљено 6 државних службеника (од стране 
Агенције за државну службу БиХ) након проведене процедуре јавног конкурса у складу 
са Законом о државној служби у институцијама БиХ. Крајем 2006. године на захтјев 
Конкуренцијског савјета Агенција за државну службу је расписала јавни конкурс за 
пријем два државна службеника за организациону јединицу Конкуренцијског савјета – 
Канцеларија за конкуренцију Мостар, и очекује се завршетак процедуре почетком 2007. 
године. 
 
Пословником о раду је утврђен начин рада, одлучивања и друга питања у вези са радом 
и одржавањем сједница Конкуренцијског савјета.  
 
У циљу унапређења квалитета рада и побољшања ефикасности те припрема сједница 
одржава се Стручни колегиј Конкуренцијског савјета. На Стручном колегију се 
расправља о току поступака по предметима, свим питањима везиним за припреме 
сједница, као и о свим текућим питањима која се односе на управљање и начин рада 
Конкуренцијског савјета.  
 
1.1. Чланови Конкуренцијског  савјета  
 
Конкуренцијски савјет се састоји од шест чланова са мандатом од шест година. 
Чланови Конкуренцијског савјета се бирају из реда признатих стручњака из 
одговарајућих подручја и имају статус једнак управним судијама.  
 
Чланови Конкуренцијског савјета се задужују за управљање поступком по појединим 
предметима, пружање стручне помоћи у вођењу поступка и доношење одлука на 
сједницама Конкуренцијског савјета.    
 
Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог Конкуренцијског савјета, именује 
сваке године предсједника из реда чланова Конкуренцијског савјета на период од једне 
године. Предсједник управља, заступа и представља Конкуренцијски савјет, сазива и 
предсједава сједницама и обавља послове у складу са Законом о конкуренцији и другим 
позитивним прописима. 
 
1.2. Стручна служба Конкуренцијског савјета 
 
Стручна служба Конкуренцијског савјета обавља управне, стручне и административне 
послове заштите тржишне конкуренције за потребе Конкуренцијског савјета. Стручна 
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служба Конкуренцијског савјета је основна организациона јединица која има 
организационе јединице изван сједишта односно Канцеларија за конкуренцију у Бања 
Луци и Мостару (по два државна службеника).  
 
У дјелокруг послова Стручне службе спада провођење поступака ради утврђивања свих 
облика спречавања, ограничавања или нарушавања тржишне конкуренције (оцјене 
споразума предузетника, оцјене концентрација предузетника и утврђивање злоупотреба 
доминантног положаја предузетника (5 државних службеника који имају високу 
стручну спрему - дипломирани правници и дипломирани економисти). 
 
2. Буџет Конкуренцијског савјета  
 
Финансијска средства за обављање послова из дјелокруга Конкуренцијског савјета 
осигуравају се искључиво из Буџета институција Босне и Херцеговине. Буџет 
Конкуренцијског савјета за 2006. годину након ребаланса је износио 952.800,00 КМ. 
 
Реализација буџета Конкуренцијског савјета за 2006. годину је око 88,0% (рациналним 
трошењем на неким позицијама су остварене одговарајуће уштеде новчаних средстава - 
службена путовања, трошкови телефона, одржавање простора, репрезентација итд). 
 
2.1. Радни простор Конкуренцијског савјета 
 
Конкуренцијски савјет за рад и дјеловање користи закупљени простор у Сарајеву и 
Бања Луци (око 320 м2 ) и за ову намјену издвојено је из Буџета око 93.000,00 КМ. 
 
За рад Конкуренцијског савјета у 2007. години биће неопходно осигурати додатни 
простор у Сарајеву и Мостару (Канцеларија за конкуренцију Мостар) ради повећања 
броја запослених. 
 
2.2. Набавка техничке опреме  
 
Конкуренцијски савјет дио техничке опреме и намјештаја је добио донацијом од стране 
ЕУ Пројекта («Јединствени економски простор II»), преузимањем из Канцеларија за 
конкуренцију и заштиту потрошача Бања Лука и Мостар, а дио опреме је набављен из 
буџета Конкуренцијског савјета. 
 
Конкуренцијски савјет техничку опрему за 2006. годину је набавио у складу са 
процедуром предвиђеном Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине у износу 
од 19.200,00 КМ. Расположива техничка опрема и намјештај осигуравају оптималне 
услове за постојећи број запослених. 
 
2.3. Администартивне таксе и новчане казне 
 
Административне таксе се наплаћују за процесне радње које обавља Конкуренцијски 
савјет (нпр. рјешења по пријавама намјере концентрације, рјешења о оцјенама 
усклађености споразума са одредбама Закона, о утврђивању изузећа споразума, о 
оцјени допуштености концентрације), као и за давање стручних мишљење, пријаве, 
захтјеве и слично. 
 
Висина администартивних такси је утврђена Одлуком о висини администартивних 
такси у вези са процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом («Сл. гласник 
БиХ», број 30/06), донесеном од стране Савјета министара БиХ, на основу Закона о 
конкуренцији, а на приједлог Конкуренцијског савјета.  
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Законом о конкуренцији је утврђено да Конкуренцијски савјет може изрећи новчане 
казне привредном субјекту у распону од 1%-10% њиховог укупног прихода за кршење 
одредби Закона о конкуренцији, као и новчане казне за одговорне особе у привредним 
субјектима. 
 
Приходи од администартивних такси и новчаних казни које наплаћује Конкуренцијски 
савјет у цијелости је приход буџета институција Босне и Херцеговине, и у 2006. години 
је остварено:  
 
Администартивне таксе Новчане казне Укупно 

95.750,00 КМ 725.000,00 КМ 820.750,00 КМ. 
 
У 2006. години Конкуренцијски савјет је изрекао три новчане казне у укупној 
вриједности од 725.000,00 КМ, док је износ администартивних такси 95.750,00 КМ, што 
представља  укупно 820.750,00 КМ. Укупан износ наведених прихода је у законом 
предвиђеном року уплаћен у Буџет институција Босне и Херцеговине. 
 
3. Основне активности  Конкуренцијског савјета  
 
Конкуренцијски савјет у складу са Законом о конкуренцији има искључива овлаштења 
у заштити и промоцији тржишне конкуренције у Босни и Херцеговини.  
 
Овим Законом су утврђена три кључна облика дјеловања привредних субјекта којима 
се може спријечити, ограничити или нарушити тржишна конкуренција - забрањени 
споразуми, злоупотреба доминантног положаја и забрањене концентрације. Дјелокруг 
рада Конкуренцијског савјета у ужем смислу обухваћа сљедећа основна подручја:  
• оцјене споразума привредних субјеката; 
• спречавање и отклањање злоупотреба доминантног положаја једног или више 

привредних субјеката; 
• контрола концентрација привредних субјекта.  
 
Поред усвојених подзаконских и интерних аката (поглавље 2.2. и 2.3. овога Извјештаја) 
дјеловања Конкуренцијског савјета су била усмјерена на припремање и доношење 
одлука за укупно 26 предмета, као и доношење 14 стручних мишљена на захтјеве 
достављене од привредних субјекта, државних тијела и институција (Таблица 1.). 
 
Конкуренцијски савјет је у 2006. години одржао 23 састанака Стручног колегија са 172 
тачке дневног реда и 18 сједница Конкуренцијског савјета са укупно 141 тачком 
дневног реда.                         

Таблица 1. 
Класификација предмета Завршени У поступку Укупно Постотак завршених 

 
Забрањени споразуми 
привредних субјеката 
 

2 0 2 100% 

Злоупотреба доминантног 
положаја привредног субјекта 
 

2 0 2 
 

100% 

Концентрација привредних 
субјеката 
 

14 8 22 63,64% 

Стручна мишљења 14 1 15 
 

93,33% 

Остало 5 0 5 
 

100,0% 

УКУПНО: 37 10 46 80,43% 
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Постотак извршења предмета указује на висок степен ажурности Конкуренцијског 
савјета, што је резултат ефикасног и стручног рада Стручне службе и професионалног 
статуса чланова Конкуренцијског савјета што је омогућило промптно одржавање 
сједница Конкуренцијског савјета 
 
Сви предмети (на основу захтјева, пријаве) односно стручна мишљења запримљени у 
2006. години су благовремено узета у разматрање и исти рјешавани, у складу са 
прописаном процедуром, у предвиђеном законском року. 
 
3.1. Забрањени споразуми  привредних  субјеката / Злоупотреба доминантног 

положаја 
 
• Донесено Рјешење (број: 01-01-76-31/05 дана 19. априла 2006. године) којим се 

одбија захтјев по пријави International Advertising Association-Chapter za Bosnu i 
Hercegovinu против ТВ ОБН, ради повреде члана 4. став (1) тачка д) Закона о 
конкуренцији односно нарушавања слободне тржишне конкуренције закључивањем 
споразума у којима ТВ ОБН примјењује различите услове за истовјетне трансакције 
са другим привредним субјектима, доводећи их у неравноправан положај у односу 
на конкуренцију, као неоснован. 

 
• Донесено Рјешење (број: 01-04-26-002-14- II /06 дана 22. новембра 2006. године) по 

захтјеву за покретање поступка против Скупштине града Бања Лука поднесеног од 
подузеће за производњу и промет роба и услуга «Флор» д.о.о. Челинац Горњи – 
Бабићи, општина Челинац, којим је утврђено да Скупштина града Бања Лука, у 
смислу члана 2. Закона о конкуренцији, као тијело локалне самоуправе, непосредно 
утиче на тржиште тако што је својом Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о 
гробљима и погребној дјелатности («Службени гласник града Бања Лука», број 
02/05) омогућила доминантни положај ОДКЈП «Градско гробље» Бања Лука, чиме 
је у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији спријечила, ограничила 
и нарушила тржишну конкуренцију на релевантном тржишту услуга превоза 
умрлих особа и припреме умрлих особа за сахрањивање, на подручју града Бања 
Лука. 
 
Рјешењем је налажено Скупштини града Бања Лука да у року од 6 (шест) мјесеци 
од дана пријема односно од дана објаве овога Рјешења, измјени или укине члан 1. 
Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о гробљима и погребној дјелатности 
(«Службени гласник града Бања Лука», број 02/05), у циљу омогућавања другим 
привредним субјектима, који се баве погребном дјелатности, да имају равноправан 
приступ на релевантно тржиште услуге превоза умрлих особа и припреме умрлих 
особа за сахрањивање на подручју града Бања Лука. 

 
3.2. Концентрација привредних  субјеката 
 
• Донесено Рјешење (број: 01-01-26-360-39/06 дана 14. јула 2006. године) којим се 

оцјењује као допуштена концентрација на тржишту банкарских и финансијских 
услуга Босне и Херцеговине по Пријави намјере концентрације на основу уговора о 
пословном удруживању закљученог дана 12. јуна 2005. године између UniCredit 
Italiano S.p.A., Milano, Република Италија (UCI) и Bayerische Hypo und Vereinsbank 
AG., Minhen, Савезна Република Њемачка. Предметне банке дјелују на банкарском 
и финансијском тржишту услуга у Босни и Херцеговини преко субсидијарних 
друштава - UniCredit Загребачка банка, УПИ Пословни систем, Зана БиХ, ХВБ 
Централ Профит Банка, HVB leasing CPB, BACA Leasing Nekretnine, Bank Austria 
Creditanstalt Leasing, Нова Бањалучка Банка итд.  
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• Донесено Рјешење (број: 01-03-26-006-12- II /06 дана 22. септембра 2006. године) 

којим се оцјењује допуштеном концентрација која је настала на релевантном 
тржишту банкарских и финансијских услуга путем стицања већинског удјела у 
привредном субјекту ЛТ Господарској банци д.д Сарајево, улица Ферхадија 11, 
Босна и Херцеговина, од стране привредног субјекта Привредне банке Загреб д.д. 
Загребу, Рачкога 6, Република Хрватска.  

 
Ради неподношења Пријаве намјере концентрације у законом предвиђеном року 
изречена је новчану казна Привредној банци Загреб д.д. у висини од 75.000,00 КМ. 

 
• Донесено Рјешење (број: 01-04-26-009-7-II/06 дана 12. октобра 2006. године) којим 

се оцјењује допуштеном концентрација која настаје на тржишту специјализованих 
(генеричких) фармацеутских производа у Босни и Херцеговини као резултат 
преузимања куповином већине дионица путем јавне понуде ПЛИВЕ д.д. Загреб, 
улица града Вуковара 49, Република Хрватска, од стране Bar Laboratories Europe 
B.V.i.o. Amsterdam, Rokin 55, Краљевина Низоземска. 

 
• Донесено Рјешење (број: 01-03-26-620-19- I/05 дана 12. октобра 2006. године) којим 

се оцјењује допуштеном концентрација која је настала на релевантном тржишту 
филтера (за уље и зрак) за моторна возила преузимањем односно стицањем 
већинског удјела у привредном субјекту «Unico Filter» Фабрика филтера д.д. 
Тешањ, од стране привредног субјекта MANN+HUMMEL 
Auslandsbeteiligungsgesellschaft mbH, Ludwigsburgu, Савезна Република Њемачка.  

 
• Донесено Рјешење (број: 01-01-26-007-20- II /06 дана 26. октобра 2006. године) 

којим се оцјењује допуштеном концентрација настала на релевантном тржишту 
банкарских и финансијских услуга Босне и Херцеговине која је настала стицањем 
вечинског власничког удјела у привредном субјекту УПИ Банка д.д. Сарајеву од 
стране привредног субјекта Intesa Holding International S.A. Luxemburg. 

 
Због неподношења Пријаве намјере концентрације у законом предвиђеном року, 
изречена је новчана казна привредном субјекту Intesa Holding International S.A., 
Luxemburg у висини од 250.000,00 КМ. 

 
• Донесено Рјешење (број: 01-02-26-010-8- II /06 дана 22. новембра 2006. године) 

којим се оцјењује допуштеном концентрација која настаје на релевантном тржишту 
производње и продаје специјализованих (генеричких) фармацеутских производа у 
Босни и Херцеговини као резултат преузимања привредног субјекта Хемофарма а.д. 
Вршац, Република Србија – Хемофарм д.о.о. Бања Лука, Босна и Херцеговина од 
стране привредног субјекта STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, Bad Vilbal, 
Савезна Република Њемачка, куповином већине њених дионица путем јавне понуде 
односно најмање 67,0% власничког удјела у привредном субјекту Хемофарм д.д. 
Вршац–Хемофарм д.о.о. Бања Лука. 

 
• Донесено Рјешење (број: 01-02-26-17-9- II /06 дана 15. децембра 2006. године) којим 

се оцјењује допуштеном концентрација настала на релевантном тржишту 
банкарских и финансијских услуга Босне и Херцеговине путем стицања већинског 
власничког удјела у привредном субјекту Развојна банка Југоисточне Еуропе д.д. 
Бања Лука, Бања Лука од стране привредног субјекта Нова Љубљанска банка д.д., 
Љубљана, Република Словенија. 
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Због неподношења Пријаве намјере концентрације у законом предвиђеном року, 
изречена је новчана казна привредном субјекту Нова Љубљанска банка д.д. 
Љубљана у висини од 400.000,00 КМ. 

 
• Донесено Рјешење (број: 01-04-26-015-8- II /06 дана 22. децембра 2006. године) 

којим се оцјењује допуштеном концентрација која је настала на релевантном 
тржишту услуга осигурања у Федерацији Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикту 
Босне и Херцеговине као резултат припајања привредног субјекта Сунце осигурање 
д.д. Сарајево, Азизе Шаћирбеговић 13., привредном субјекту Босна осигурање д.д. 
Сарајево, Азизе Шаћирбеговић 10. Правни темељ концентрације је Одлука о 
реорганизацији привредног друштва Сунце осигурање привредном друштву Босна 
осигурање усвојена од учесника концентрације, дана 12.септембра 2006. године. 
 

• Донесено Рјешење (број: 01-01-26-014-47- II /06 дана 22. децембра 2006. године) 
којим се  оцјењује допуштеном концентрација настала на релевантном тржишту 
продаје производа моторних горива и мазива Босне и Херцеговине путем стицања 
контроле, односно доминантног утицаја у привредном субјекту Енергопетрол д.д. 
Сарајево, Босна и Херцеговина од стране привредног субјекта ИНА индустрија 
нафте д.д. Загреб, Република Хрватска и привредног субјекта MOL Hungarian Oil 
and Gas Plc., Будимпешта, Република Мађарска (Konzorcij INA-MOL). Правни 
темељ предметне концентрације је Уговор о докапитализацији привредног субјекта 
Енергопетрол од стране привредног субјекта МОЛ Будимпешта и привредног 
субјекта ИНА Загреб-Конзорциј ИНА-МОЛ, закључен дана 08. септембра 2006. 
године 

 
3.3. Предмети у поступку 
 
• Поднесена Пријава намјере концентрације (број: 01-03-26-018- II /06 дана 01. 

новембра 2006. године) од стране привредног субјекта Mittal Steel company N.V. 
Roterdam, Краљевина Низоземска, намјераваним преузимањем привредног субјекта 
Arcelor S.A., Луксембург од стране подносиоца пријаве. 

 
• Поднесена пријава намјере концентрације (број: 01-05-26-019- II /06 дана 07. 

новембра 2006. године) од стране привредног субјекта Banca Intesa S.p.A. Milano, 
Италија,  намјераваним преузимањем привредног субјекта Sanpaolo IMI S.p.A. 
Torino, Италија од стране подносиоца пријаве. 

 
• Поднесена пријава намјере концентрације (број: 01-05-26-013-3- II /06 дана 15. 

новембра 2006. године) од стране привредног субјекта Danube Foods d.o.o. 
Сарајево, Босна и Херцеговина, намјераваним преузимањем привредног субјекта 
Млијекопродукт д.о.о. Козарска Дубица, Босна и Херцеговина од стране 
подносиоца пријаве. 

 
• Донесен Закључак о покретању поступка (број: 01-03-026-012-9- II /06 дана 22. 

новембра 2006. године) оцјене допуштености концентрације по Пријави намјере 
концентрације поднесене у смислу члана 16. Закона о конкуренцији од привредног 
субјекта «Fomento de Construcciones y Contrata, S.A.» Шпањолска, којом намјерава 
стећи контролу над «Alpine Mayreder Bau GmbH, Аустрија. Поступак у току. 

 
• Поднесена Пријава намјере концентрације (број:01-01-26-020- II /06 дана 24. 

новембра 2006. године) од стране привредног субјекта MAN Aktiengesellschaft, 
Minhen, Савезна Република Њемачка, намјераваним преузимањем привредног 
субјекта Scania AB, Sodertalje, Краљевина Шведска од стране подносиоца пријаве. 
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• Поднесена заједничка пријава намјере концентрације (број 01-02-26-021- II /06 дана 
12. децембра 2006. године) од стране привредног субјекта ČEZ a.s. Prag, Чешка и 
привредног субјекта Мјешовити холдинг Електропривреда РС Требиње – Матично 
предузеће а.д. Требиње, Босна и Херцеговина, оснивањем заједничког друштва 
Нове електране Републике Српске д.о.о. Гацко. 

 
• Поднесена Пријава намјере концентрације (број: 01-06-26-022- II /06 дана 22. 

децембра 2006. године) од стране привредног субјекта Еуропапир Сарајево д.о.о., 
Босна и Херцеговина, намјераваним преузимањем привредног субјекта Херцегтисак 
д.о.о. Широки бријег , Босна и Херцеговина од стране подносиоца пријаве. 

 
• Поднесена Пријава намјере концентрације (број: 01-06-26-022- II /06 дана 27. 

децембра 2006. године) од стране привредног субјекта Bingo d.o.o. export-import 
Тузла, намјераваним преузимањем привредног субјекта Велепромет – Бановићи 
д.о.о., Бановићи, Босна и Херцеговина од стране подносиоца пријаве. 

 
• Поднесена Пријава намјере концентрације (број: 01-05-26-024- II /06 дана 28. 

децембра 2006. године) од стране привредног субјекта Zlomreks A.S. Poraj, 
Република Пољска, намјераваним преузимањем привредног субјекта Voestalpine 
GmbH Linz, Република Аустрија од стране подносиоца пријаве. 

 
3.4. Стручна мишљења 
 
• Дато Мишљење (број: 01-01-26-548-1- I/05 дана 19. јануара 2006. године) на пријаву 

привредног субјекта STROM telecom, s.r.o., Prag 4 Michelska, Република Чешка које 
се односи на пријаву намјере концентрације у вези са чланом 12. Закона о 
конкуренцији. 

 
• Дато Мишљење (број:01-01-50-589-2- I /06 дана 28. јула 2006. године) да је Нацрт 

(поднесен од стране Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији 
Босне и Херцеговине) Правилника о квалификованом купцу Регулаторне комисије 
за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине усаглашен с одредбама 
Закона о конкуренцији. 

 
• Дато Мишљење (број:01-01-50-738- I /06 дана 29. септембра 2006. године) да је 

Приједлог (поднесен од стране Регулаторне комисије за електричну енергију 
Републике Српске) Правилника о стицању статуса квалификованог купца 
Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске усаглашен са 
одредбама Закона о конкуренцији. 

 
• Дато Мишљење (број: 01-01-26-1017-1- I /06 дана 22. новембра 2006. године) на 

захтјев достављен од «ФИМА Инт. д.о.о.» Друштво са ограниченом одговорношћу 
за пословање с вриједносницама, Сарајево, Топал Осман паша 18а, које се односи 
на појашњење неких појмова и категорија концентрације привредних субјекта у 
вези са чл. 12. и 14. Закона о конкуренцији. 

 
• Дато Мишљење (број: 01-01-50-757-1- I /06 дана 22. новембра 2006. године) на 

захтјев достављен од Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, Радићева 8, 
Сарајево, којим је наведено да релевантно тржиште телекомуникацијских услуга не 
испуњава услове тржишне конкуренције у Босни и Херцеговини.  

 
• Дато Мишљене (број: 01-01-26-1109-1- I /06 дана 15. децембра 2006. године) на 

захтјев Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине, Кошево 3, 
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Сарајеву, које се односе на неке категорије концентрације привредних субјеката 
/банака у вези са чл. 12. и 14. Закона о конкуренцији. 

 
• Дато Мишљена (број: 01-01-26-1132-2- I /06 дана 22. децембра 2006. године) на 

пријаву достављену од стране ЈП ХП Хрватске телекомуникације д.о.о. Мостар 
којим  намјеравано припајање привредног субјекта ХТ МОбилне д.д. Мостар и 
гоподарском субјекту ЈП ХП Хрватске телекомуникације д.о.о. Мостар не сматра 
концентрацијом, у смислу члана 12. Закона о конкуренцији.  

 
3.5. Остало 
 
• Захтјев Удружења потрошача «АПЕМА» Обала Кулина бана 39/ II (број: 01-06-26-

001-6 - II /06 дана 03. марта 2006. године) за покретање поступка против 
Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине, Сарајево, привредног 
субјекта BH Telecom d.d. Сарајево и привредног субјекта ХТ д.о.о. Мостар ради 
кршења Закона о конкуренцији за пружање услуга јавне фиксне телефоније, 
Конкуренцијски савјет није разматрао јер је странка одустала од захтјева. 

 
• Захтјев /пријаву Aquarius d.o.o. Бања Лука, Исидоре Секулић 22 (број: 01-05-26-004- 

II /06 дана 11. априла 2006. године) за покретање поступка утврђивања 
монополистичког понашања од стране Агенције Media United Конкуренцијски 
савјет није разматрао јер је странка одустала од захтјева, у смислу члана 31. Закона 
о конкуренцији. 

 
• Захтјев за покретање поступка поднесен од привредног субјекта «Holand Company» 

(број:01-05-26-008- II /06 дана 15. јуна 2006. године) ради утврђивања забрањених 
конкурентских дјеловања против Кантона Сарајево, Владе Кантона Сарајево и 
Министарства саобраћаја и комуникација Кантона Сарајево Конкуренцијски савјет 
није разматрао јер је странка одустала од захтјева, у смислу члана 31. Закона о 
конкуренцији. 

 
• Конкуренцијски савјет по Пријави намјере концентрације (број: 01-06-26-011- II /06 

дана 27. јула 2006. године) привредног субјекта ПЛИВЕ д.д. Загреб, Улица града 
Вуковара 49, Република Хрватска и привредног субјекта Actavis Group hf Rejkjavik, 
Reykjavikurvegi 76-78, Исланд, је прихватио захтјев Actavis-а о повлаћењу Пријаве 
намјере предметне концентрације. 

 
• Поднесену Пријаву намјере концентрације (број: 01-05-26-013- II /06 дана 12. 

септембра 2006. године) од стране привредног субјекта Сомболед а.д. Сомбор, 
Гаковачки пут бб, Република Србија, о намјераваном преузимању привредног 
субјекта Млијекопродукт Козарска д.о.о. Козарска Дубица, Босна и Херцеговина, 
Конкуренцијски савјет није разматрао јер је странка одустала од захтјева, у смислу 
члана 31. Закона о конкуренцији.  

 
• Донесен Закључак (број: 01-06-26-005-20- II /06 дана 15. децембра 2006. године) 

којим се обуставља поступак покренут по Закључку о покретању поступка за оцјену 
Пријаве намјере концентрације између привредног субјекта ЦБС Банк д.д., 
Сарајеву, Џиџиковац број 1, и Тузланске банке д.д., Тузли, Маршала Тита 3. 
Анализом власничке структуре је утврђено да се ради о унутрашњој реорганизацији 
привредних субјеката унутар групације Нове Љубљанске банке и ради тога није 
постојала обавеза пријаве намјере концетрације на основу члана 16., а у смислу 
члана 12. Закона о конкуренцији. 
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• Донесен Закључак (број: 01-02-26-003-15- II /06 дана 15. децембра 2006. године) 
којим се обуставља поступак покренут по Закључку о покретању поступка за оцјену 
Пријаве намјере концентрације привредног субјекта ЛХБ Банка д.д. Бања Лука, 
Милана Тепића број 4., и привредног субјекта Развојна банка Југоисточне Еуропе 
д.д., Бања Лука - група Нова Љубљанска банка, Краља Петра И Карађорђевића број 
85а. Анализом власничке структуре је утврђено да се ради о унутрашњој 
реорганизацији привредних субјеката унутар групације Нове Љубљанске банке и 
ради тога није постојала обавеза пријаве намјере концетрације на основу члана 16., 
а у смислу члана 12. Закона о конкуренцији. 

 
• Донесен Закључак (број: 01-06-26-016-9- II /06 дана 22. децембра 2006. године) 

којим се обуставља поступак покренут по Закључку о покретању поступка по 
службеној дужности  за оцјену концентрације између привредног субјекта Банка 
Домжале д.д. Домжале,  Љубљанска 62, Република Словенија, и привредног 
субјекта ЦБС  Банк д.д.,  Сарајево,  Џиџиковац 1. Анализом власничке структуре је 
утврђено да се ради о унутрашњој реорганизација привредних субјеката унутар 
групације Нове Љубљанске банке и ради тога није постојала обавеза пријаве 
намјере концетрације на основу члана 16. а у смислу члана 12. Закона о 
конкуренцији. 

 
4. Остала дјеловања Конкуренцијског савјета 
 
4.1. Промотивни Програм «Competition Advocacy» 
 
Важан аспект рада и дјеловања Конкуренцијског савјета у 2006. години је развој тзв. 
"културе тржишне конкуренције", тј. провођења активне политике промоције тржишне 
конкуренције, односно подизања нивоа свијести и знања те информисаности 
привредних субјекта, владиних и других државних тијела, синдиката, потрошача, 
правосуђа, те шире јавности о важности и улози политике и права тржишне 
конкуренције за даљњи развој тржишне економије у земљи, те њене улоге у подизању 
конкурентности привредних субјекта.  
 
У 2006. години  настављен је и програм «Competition Advocacy» (започет у 2005. 
години), којим је презентовано законодавство и политика тржишне конкуренције у 
Босни и Херцеговини. У склопу овог Програма чланови Конкуренцијског савјета, у 
сарадњи са ЕУ Пројектом активно су учествовали у раду низа семинара одржаних у 
Спољнотрговинској комори БиХ у Сарајеву и ентитетским привредним коморама у 
Мостару и Бања Луци у циљу промовисања конкуренцијског права и праксе уциљу 
упознавања пословне заједнице са прописима о тржишној конкуреницији,  поступцима 
и дјеловањима на тржишту конкуренције.  
 
Конкуренцијски савјет је припремио и публикацију под називом «Збирка прописа 
Конкуренцијског савјета», која ће бити дистрибуисана пословној заједници, 
удружењима привредника, привредним коморама, факултетима и другим 
институцијама Босне и Херцеговине. 
 
Промовисање Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине је остварено и 
континуираним   давањем интервјуа, информација домаћим и страним медијима 
(електронским и штампаним). 
 
У том циљу је ажурирана раније успостављена web страница Конкуренцијског савјета 
(www.bihkonk.gov.ba) на којој се могу пронаћи сви прописи и информације из области 
дјеловања Конкуренцијског савјета (усвојене одлуке, рјешења, мишљења, закључци и 
сл.). 
 



 

 15 

4.2. Сарадња с међународним институцијама и организацијама 
 
Дјеловања Конкуренцијског савјета су била усмјерена на успостављење, као и на 
унапређење сарадње са међународним институцијама и организацијама, као што су: 
ICN (Међународна мрежа тијела за конкуренцију), OECD (Европска организација за 
сарадњу и развој), UNCTAD (Организација Уједињених народа за трговину и развој) 
итд. Контакти са међународним организацијама и институцијама омогућили су 
стварање и развијање ефикасне сарадње са тијелима надлежним за тржишну 
конкуренцију што треба осигурати међусобну размјену података и брже рјешавање 
отворених питања и проблема. 
 
Конкуренцијски савјет са Агенцијом за тржишно натјецање Републике Хрватске је у 
марту 2006. године потписао Меморандум о међусобној сарадњи (правци сарадње - 
образовање и размјена искустава и података итд). Такођер, Конкуренцијски савјет је 
наставио развијати међународну сарадњу, прије свега са тијелима надлежним за 
заштиту тржишне конкуренцију земаља региона, земљама кандидатима за чланство у 
ЕУ, као и државама чланицама ЕУ. 
 
4.3. Сарадња с домаћим тијелима и институцијама  
 
Дјеловање Конкуренцијског савјета је било усмјерено и на успостављање односно 
унапређивање сарадње са тијелима (тзв. «секторски регулатори») у Босни и 
Херцеговини, прије свега регулаторима из енергетских дјелатности на државном и 
ентитетском нивоу, Агенцијом за телекомуникације Босне и Херцеговине, Агенцијама 
за банкарство Федерације БиХ и Републике Српске, удружењима за заштиту потрошача 
итд. 
 
4.4. Образовање запослених у Конкуренцијском савјету  
 
Образовање запослених је једно од битних дјеловања које се континуирано проводи 
кроз активно учествовање на великом броју различитих међународних и домаћих 
семинара, радионица, као и интерних и екстерних курсева: 
 
a) Међународни семинари  /радионице 
 
• учествовање на семинару у организацији OECD RCC одржаном у јануару 2006. 

године у Будимпешти са темом «Различити аспекти права и политике тржишне 
конкуренције»; 

 
• учествовање на семинару у организацији OECD RCC одржаном у марту 2006. 

године у Бечу са темом «Competition Policy»; 
 
• учествовање на радионици у организацији OECD RCC одржаној у априлу 2006. 

године у Будимпешти са темом «Примјена антикартела у пракси»; 
 
• учествовање на семинару у организацији CARDS Regional Project 2003, Република 

Италија, Тревисо са темом «Успостављање независног судства и размјена искустава 
у судској праксе и Сарадња са земљама Западног Балкана» одржаном у мају 2006. 
године; 

 
• учествовање на међународној конференцији у организацији Министарства 

економије, трговине и енергетике и конкуренцијског тијела Републике Албаније и 
EU CARDS Програма и GTZ са темом «Конкуренција и државна помоћ», одржане у 
јуну 2006. године. 
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• учествовање на семинару у организацији Европске комисије – DG за конкуренцију 

и GTZ са темом «Државна помоћ», одржаном у јуну 2006. године; 
 
• учествовање на семинару у организацији OECD и Чешког тијела за конкуренцију 

одржаном у септембру 2006. године са темом «Злоупотреба доминантног 
положаја»; 

 
• учествовање на радионици у организацији ICN (Међународна мрежа тијела за 

конкуренцију) и надлежног тијела за конкуренцију Краљевине Низоземске са темом 
«Забрањени споразуми-картели», одржаној у новембру 2006. године; 

 
• учествовање на међународној конференцији и сесији невладине групе експерата за 

право и политику конкуренције у организацији Уједињених народа за трговину и 
развој (UNCTAD) у Женеви, одржаној у октобру 2006. години; 

 
• учествовање на Дану конкуренције у организацији Комитета за заштиту 

конкуренције Републике Бугарске у Софији, одржаном у новембру 2006. године; 
 
• учествовање на семинару у организацији OECD RCC са темом «Однос између 

политике конкуренције регулаторних сектора из области телекомуникација», 
одржаном у Будимпешти у децембру 2006. години; 

 
b) Домаћи семинари 
 
• учествовање на семинару у организацији ЕУ Пројекта са темом «Државна помоћ и 

захтјеви за БиХ», одржаном у Сарајеву у мају 2006. године; 
 
• учествовање на семинару у организацији Европске комисије са темом 

«Конкуренција и државна помоћ –стубови тржишне економије», одржаном у 
Сарајеву у мају 2006. године; 

 
• учествовање на семинару у организацији ЕУ Пројекта са темом «Конкуренцијско 

право и политика»,  одржаном у Неуму у јулу 2006. године; 
 
• учествовање на семинару у организацији ЕУ Пројекта са темом «Трансфер 

технологија», одржаном на Јахорини у октобру 2006. године; 
 
• учествовање на семинару у организацији ЕУ Пројекта са темом «Различити аспекти 

концентрације», одржаном на Бјелашници у децембру 2006. године; 
 
c) Интерни и екстерни семинари и курсеви  
 
• учествовање на семинарима организованим од стране Агенције за државну службу 

БиХ с темом «Програм управљања људским ресурсима», курсевима страних језика, 
информационих технологија, као и курсевима познавања рада на рачунару итд; 

 
• учествовање на семинарима у организацији Дирекције за Европске интеграције, 

Вањскотрговинске коморе БиХ, међународних институција у Босни и Херцеговини, 
савеза рачуновођа; 

 
• субвенционисање образовања и специјализација за запослене у потпуности или 

дјелимично од стране Конкуренцијског савјета; 
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• континуирано организовање курсева учења страних језика од стране 
Конкуренцијског савјета; 

 
• континуирано праћење и набавка стручне литературе у циљу успостављања 

библиотеке. 
 
5.    Закључак 
 
Конкуренцијски савјет, у извјештајном периоду, је реализовао приоритете утврђене у 
Програму рада за 2006. годину. Главни приоритет је био доношење свих подзаконских 
аката утврђених Законом о конкуренцији, усаглашених са законодавством Европске 
уније.  
 
Такођер, повећањем броја запослених створене су оперативне претпоставке за 
проширење обима дјеловања у свим сегментима заштите тржишне конкуренције, као и 
наставак промотивног дјеловања са циљем наставка упознавања пословне заједнице и 
привредника, других тијела и институција о различитим аспектима права и политике 
тржишне конкуренције.  
 
Према наведеном, број запримљених и обрађених предмета, из свих сегмената основне 
дјелатности утврђене Законом о конкуренцији, је повећан за преко тристо посто у 
односу на 2005. годину. Значајно повећање броја достављених предмета у 2006. години 
показује значајно повећање информисаности привредних субјеката (пословне 
заједнице) о раду и надлежностима Конкуренцијског савјета, као и стварању свијести 
да се само поштивањем прописа осигуравају здрави економски односи у секторима у 
којима дјелују.  
 
Током 2006. године техничку подршку у раду Конкуренцијског савјета је пружао и ЕУ 
Пројекат «Подршка конкуренцији и државна помоћ у Босни и Херцеговини». 
 
 
 
 
 
К.С. број: 01-01-50-132-I/07                                                                           
 
05. фебруар 2007. године,                                                                             Предсједник 
 
Сарајево                                                                                                       Гордан Распудић 

 
                                                                                             


