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     Број: 01-26-7-14-4/20 

Сарајево, 20.11.2020. године 

 

На основу члана 25. став (1) тачка ф) Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, 

бр. 48/05, 76/07 и 80/09), а по Захтјеву за давање мишљења привредног субјекта 

PHOENIX Pharma д.о.о. Бијељина, Доња Љељенча 015Б, 76300 Бијељина, заступаног по 

пуномоћнику адвокату Неџаду Бећи из адвокатског друштва са ограниченом 

одговорношћу „Неџад Е. Бећа“, Антуна Бранка Шимића 29, 71000 Сарајево, 

запримљеног дана 25.09.2020. године под бројем: 01-26-7-14-1/20, Конкуренцијски 

савјет на 76. (седамдесетшестој) сједници одржаној дана 20.11.2020. године, донио је 

 

 

 

МИШЉЕЊЕ 

 

 

Привредни субјекат PHOENIX Pharma д.о.о. Бијељина, Доња Љељенча 015Б, 76300 

Бијељина (у даљем тексту: Подносилац захтјева или PHOENIX), заступан по 

пуномоћнику адвокату Неџаду Бећи из адвокатског друштва са ограниченом 

одговорношћу „Неџад Е. Бећа“, Антуна Бранка Шимића 29, 71000 Сарајево поднио је 

Конкуренцијском савјету Захтјев за давање мишљења (у даљем тексту: Захтјев), 

запримљен дана 25.09.2020. године под бројем: 01-26-7-14-1/20. 

 

У наведеном Захтјеву тражи се мишљене у складу са чланом 25. став (1) тачка ф) 

Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) ( у даљем 

тексту: Закон), да ли пословна трансакција у чијем би спровођењу учестовале 

опредјељене стране може представљати основ за концентрацију. 

 

Подносилац захтјева у битном наводи сљедеће: 

 

 да је у питању закључење уговора о закупу, на основу којег би нови закупац 

пословног простора у закупљеним просторијама обављао исту дјелатност коју 

је у тим просторијама прије њега вршио претходни (стари) закупац и директни 

конкурент новог закупца; 

 да стицање закупничког статуса од стране новог закупца није проистекло из 

било каквог уговорног односа између њега и претходног закупца; 

 да стари и нови закупац обављају исту пословну дјелатност на релевантом 

тржишту при чему стари закупац затвара своју пословну јединицу и ослобађа 

предметни пословни простор, који је од стране закуподавца понуђен новом 

закупцу; 

 да с обзиром на потребе оснивања нове пословне јединице и потребе за 

адекватним кадром, нови закупац би ангажовао бивше запослене (којима је 

престао радни однос код старог закупца) путем закључења уговора о раду са 

новим закупцем; 

 

 

Конкуренцијски савјет је дана 28.09.2020. године актом број: 01-26-7-14-2/20 затражио 

додатна појашњења као и да се достави доказ о уплати административне таксе од 

стране Подносиоца захтјева, на које је Подносилац захтјева одговорио поднеском 

запримљеним дана 08.10.2020. године под бројем: 01-26-7-14-3/20.  
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У наведеном појашњењу, Подносилац захтјева наводи да би нови закупац са власником 

пословног простора закључио уговор о закупу у трајању од 7 година ( након протека 

првих 7 година закупац би имао право да одустане од закупа за убудуће) и нови 

закупац не би преузео пословање ранијег закупца, односно не би дошло до преузимања 

уговора који је ранији закупац закључио са добављачима, нити би преузео робу као ни 

производњу ранијег закупца. 

 

У складу са наведеним тражи се мишљење да ли описана пословна трансакција 

представља основ за пријаву концентрације између старог и новог закупца који 

обављају конкурентску дјелатност, у случају да су испуњени услови из члана 14. 

Закона у смислу висине прихода. 

 

 

Конкуренцијски савјет у вези обавезе пријаве концентрације наводи: 

- члан 12. став (1) Закона о конкуренцији утврђује да се концентрацијом у смислу овог 

Закона сматра: 

а) спајање или припајање независних привредних субјеката или дијелова привредних 

субјеката; 

б) сматра и стицање контроле или доминантног утицаја једног привредног субјекта над 

дијелом(вима) другог привредног субјекта и то: 

1) стицањем куповином већине акција или учешћа основног капитала; или 

2) стицањем већине права гласа; или 

3) на други начин, у складу с одредбама закона који регулишу оснивање привредних 

субјеката и њихово управљање;  

ц) заједничка улагања на дугорочној основи, два или више независних привредних 

субјеката, који дјелују као независан привредни субјекат. 

 

 

Имајући у виду наводе из Захтјева, а узимајући у обзир да нови закупац има намјеру да 

са закуподавцем који врши изнајмљивање пословних простора да закључи уговор о 

закупу пословног простора као и да нови закупац није, нити ће бити у било каквом 

уговорном односу са старим закупцем у вези са предметним пословним простором на 

исто се не примјењују одредбе члана 12. Закона. 

 

 

Ово мишљење је дато искључиво на основу података наведених у Захтјеву, те уколико 

дати подаци одступају од стварног чињеничног стања ово мишљење се не може 

примијенити. 

 

 

                 

                                                          Предсједник 

 

                              Др Стјепо Прањић 

 

 

 

 

 


