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

48/05, 76/07 и 80/09), а по Захтјеву Агенције за пружање услуга у зрачној пловидби Босне и 

Херцеговине, запримљеном од стране Конкуренцијског савјета дана 13.01.2017. године, 

под бројем 01-26-7-002-1/17, Конкуренцијски савјет, на 141. (стотинучетердесетпрвој) 

сједници одржаној дана 28.02. 2017. године, је донио  

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је 

дана 13.01.2017. године под бројем 01-26-7-002-1/17 запримио Захтјев  Агенције за 

пружање услуга у зрачној пловидби Босне и Херцеговине, Ортијеш б.б. 88000 Мостар, (у 

даљем тексту: БХанса или Подносилац захтјева), у којем се тражи мишљење у вези 

провођења заједничких јавних набавки за потребе Подносиоца захтјева без примјене 

националних прописа о јавним набавкама. 

 

Наиме, Подносилац у своме захтјеву наводи да је 05.05.2011. године потписан Споразум о 

успостављању функционалног блока зрачног простора Централне Европе-Agreement on the 

establishment of functional airspace block Central Europe (у даљем тексту: FAB CE 

Споразум) између Републике Аустрије, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Чешке 

Републике, Републике Мађарске, Словачке Републике и Републике Словеније, с циљем 

испуњења захтјева из законодавства Јединственог европског неба. 

 

Успостављање функционалног блока зрачног простора се заснива на оперативним 

потребама, без обзира на државне границе гдје су услуге зрачне пловидбе вођене учинком, 

са намјером побољшања сарадње између пружаоца услуга зрачне пловидбе, бољег протока 

зрачног саобраћаја и оптимизације службе за зрачну навигацију. 

 

Предсједништво Босне и Херцеговине је на 30. редовној сједници одржаној 12.12.2012. 

године донијело одлуку о ратификацији FAB CE Споразума, која је објављена у 

„Службеном Гласнику БиХ-Међународни уговори, бр.1/13. 

 

Такођер, 05.05.2011. године пружаоци услуга зрачне пловидбе су потписали Споразум о 

сарадњи пружаоца услуга зрачне пловидбе - Cooperation Agreement of the FAB CE Air 

Navigations Service Providers (у даљем тексту: Споразум о сарадњи), који је потписала 

Агенција за пружање услуга у зрачној пловидби Босне и Херцеговине, који представља  

инструмент за имплементацију FAB CE Споразума. 

 



Након детаљних анализа и дискусија, одлучено је да пружаоци услуга зрачне пловидбе 

држава потписница FAB CE Споразума (Републике Аустрије, Републике Хрватске, Чешке 

Републике, Републике Мађарске, Словачке Републике и Републике Словеније) оснују 

заједничку компанију, као најбољи начин за даље развијање сарадње и међусобних односа, 

те је 17.10.2014. године потписан акт о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу 

под именом FABCE aviation services лтд. 

  

Основна сврха FABCE aviation services ltd, као нетржишно оријентисаног in house субјекта, 

под заједничком контролом свих суоснивача, је обављање активности које се односе на 

пружање услуга подршке за радна тијела успостављена Споразумом о сарадњи, као и 

провођење заједничких јавних набавки за потребе свих суоснивача, односно за потребе 

FAB CE пројеката. 

 

FABCE aviation services ltd. као унутар-организацијско (in house) тијело испуњава услове за 

изузеће од примјене прописа о јавним набавкама, односно пружаоци услуга зрачне 

пловидбе држава потписница FAB CE  Споразума нису обавезни да проводе појединачне 

поступке набавке када набављају услуге и/или робе од FABCE aviation services ltd, а када је 

ријеч о набвкама од интереса за FAB CE пројекат. У таквим случајевима FABCE aviation 

services ltd проводи поступке набавке у складу са законским прописима Републике 

Словеније у којој је FABCE aviation services ltd и регистрован. Оваквим приступом се 

битно унапређује посовање пружаоца услуга зрачне пловидбе и омогућују значајне уштеде 

у поступку јавних набавки. 

 

С обзиром на све наведено Агенција за пружање услуга у зрачној пловидби тражи од 

Конкуренцијског савјета мишљење, да ли  Агенција, у случају да је суоснивач заједничке 

компаније, може проводити заједничке јавне набавке за потребе компаније, без примјене 

националних прописа о јавним набавкама, при чему би се набавке проводиле у складу са 

прописима Европске Уније, односно Републике Словеније у којој је FABCE aviation 

services ltd регистрован. 

 

Анaлизирaјући чињенице из достављеног Захтјева, Конкуренцијски савјет сматра да је 

проблематика изложена у Захтјеву регулисана законским прописима о јавним набавкама 

чија проведба и примјена не спада у надлежности Конкуренцијског савјета  прописане 

Законом о конкуренцији.  

 

Ово Мишљење, Конкуренцијски савјет даје искључиво на основу података наведених у  

Захтјеву и уколико ови подаци одступају од стварног чињеничног стања ово мишљење се 

не може примијенити. 

 

 

 

 

                                                                                                     Предсједница 

 

                                                                                               мр. Аријана Регода-Дражић 

 

 

 

 


