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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

 

Број:  01-26-7-012-4/19 

Сарајево, 12.9.2019. године 

 

На основу члана 25. став (1) тачка (ф) Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, број 48/05, 

76/07 и 80/09), а по Захтјеву за давање мишљења адвокатског друштва Спахо д.о.о., Мехмеда Спахе 

8/II, 71000 Сарајево, запримљеног дана 17.7.2019. године, Конкуренцијски савјет Босне и 

Херцеговине на 58. (педесетосмој) сједници одржаној дана 12.09.2019. године, донио је 

 

МИШЉЕЊЕ 

 

Захтјев за давање мишљења у вези са утврђивањем релевантног географског тржишта на територији 

Босне и Херцеговине (даље у тексту: Захтјев), запримљен у Конкуренцијском савјету Босне и 

Херцеговине (даље у тексту: Конкуренцијски савјет) дана 17.7.2019. године под бројем: 01-26-7-012-

1/19, поднесен је од стране Адвокатског друштво Спахо д.о.о. Мехмеда Спахе 8/II, 71000 Сарајево 

(даље у тексту: Подносилац захтјева). 

Подносилац захтјева, конкретно тражи мишљење да ли се у складу са чланом 3. став 3. Закона о 

конкуренцији („Службени гласник БиХ“, број 48/05, 76/07 и 80/09), те Одлуком о утврђивању 

релевантног тржишта (члан 5.) („Службени гласник БиХ“ бр. 18/06 и 34/10), при утврђивању 

релевантног географког тржишта као географски фактор може узети и географски териториј мањи 

од територије Босне и Херцеговине, прије свега се мисли на териториј кантона или општине. 

Подносилац захтјева, такође наводи да се питање односи на ситуацију преузимања малопродајне 

пословне јединице једног привредног субјекта од стране другог привредног субјекта у области 

нафтне индустрије. 

Конкуренцијски савјет је дана 22.07.2019. године упутио захтјев за уплату администратитвне таксе 

Подносиоцу захтјева, те је дана 31.7.2019. године под бројем: 01-26-7-012-3/19, достављен доказ о 

уплати исте.  

С обзиром да Подносилац захтјева, наводи само да се ради о потенцијалној аквизицији привредних 

субјеката који наступају у области нафтне индустрије, Конкуренцијски савјет у складу с тим, 

подсјећа: 

- према члану 2., став (2) Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште се 

одређује посебно за сваки дати случај. Наиме, дефинисање релевантног тржишта зависи од низа 

фактора, чијим се цјелокупним сагледавањем долази до јасног и недвојбеног закључка; 

- према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно географско тржиште 

обухваћа цјелокупан или значајан дио територија Босне и Херцеговине на којем привредни субјекти 
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дјелују у продаји и/или куповини релевантног производа под једнаким или довољно уједначеним 

условима и који то тржиште битно разликују од услова тржишне конкуренције на сусједним 

географским тржиштима;  

- члан 6. став (1), тачка ц) Одлуке о утврђивању релевантног тржишта као још један од критерија за 

одређивање релевантног тржишта наводи постојање потенцијалне тржишне конкуренције, тј. према 

члану 10. став 1. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, приликом процјене постојања 

потенцијалне тржишне конкуренције потребно је утврдити њен ниво и услове на релевантном 

тржишту под којима нови тржишни учесници, односно привредни субјекти могу ући на дато 

релевантно тржиште и то на основу разматрања сљедећих критерија:  

• структуре релевантног тржишта;  

• понашања постојећих учесника на релевантном тржишту и утицаја на остале стварне и 

потенцијалне учеснике на тржишту;  

• економске и финанцијске снаге учесника на тржишту и могућности избора добављача и 

корисника; 

• економских, правних и других препрека приступа релевантном тржишту;  

• тржишних трендова понуде, потражње, економског и техничког развоја релевантног 

производа; 

• показатеља тржишног учешћа међу учесницима на тржишту (домаћи и страни); 

• анализе промјена цијена и разлике у цијенама на националном и међународном нивоу 

                                                                                         

- у члану 6.став (1), тачка д) Одлуке о утврђивању релеватног тржишта, као критеријум за 

утврђивање релевантног тржишта узимају се и препреке приступа релевантном тржишту, које према 

члану 11. став (1) Одлуке о утврђивању релевантног тржишту обухватају сва ограничења која 

потенцијалним учесницима (привредним субјектима) ограничавају и спрјечавају слободан приступ 

на тржиште, у правном и економском смислу. 

Дакле, да би Конкуренцијски савјет могао дати своје стручно мишљење у погледу одређивања 

релевантног географског тржишта мора располагати наведеним информацијама.  

Слиједом наведеног, одређивање релевантног географског тржишта прописано је Законом о 

конкуренцији и одговарајућим подзаконским актима, а Конкуренцијски савјет одлучује о 

конкретном релевантном тржишту провођењем поступка, дакле за сваки посебан поступак се 

одређује посебно релевантно географско тржиште. 

 

                                                                                                                        Предсједница  

 

                                                                                                             мр Аријана Регода- Дражић 


