
 

 

BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

 

Број: 01-01-50-757-1-I/06 

Сарајево, 22 новембра 2006.године       
 

 

На основу члана 25. став (1) тачка ф) Закона о конкуренцији («Службени гласник БиХ», 
број 48/05), те у вези са чланом 3. став (4) Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине («Службени гласник БиХ», бр. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06 и 24/06) на основу 

извјештаја Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, запримљен дана 27. 

септембра 2006. године број: 01-01-50-757-I/06, а на захтјев економског субјекта BIH 
Telecom д.о.о-Сарајево, Конкуренцијски савјет, на 36. (тридесетшестој) сједници 

одржаној дана 22. новембра 2006. године, је донио  

 
 

МIШЉЕЊЕ 

 

 
Релевантно тржиште телекомуникацијских услуга не испуњjава услове тржишне 

конкуренције у Босни и Херцеговини.  

 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Конкуренцијском савјету је досатављен захтјев од стране Агенције за јавне набавке 

Босне и Херцеговине, запримљен дана 27. септембра 2006. године-број: 01-01-50-757-

I/06 (додатни захтјеви достављени дана 26. октобра 2006. године-број: 01-01-50-936-
I/06; дана 03. новембра 2006. године-број: 01-01-50-932-1-I/06) којим се тражи оцјена 

испуњавањjа услова конкуренције на релевантном 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 

и 24/06) (у даљем тексту: Закон). 

 
У предметном захтјеву је наведено да се економски субјекат BIH Telecom д.о.о. 

Сарајево обратио Агенцији за јавне набавке Босне и Херцеговине са захтјевом за 

изузимање тржишта телекомуникацијских услуга од примјене предметнога Закона, 

односно за покретање процедуре измјене и допуне истога, у смислу члана 3. став (4) 
предметног Закона. 

 

Уз предметни захтјев економски субјекат BIH Telecom д.о.о. Сарајево је доставио и 
одговарајућу документацију, као и потврду о конкурентности тржишта 

телекомуникацијских услуга у Босни и Херцеговини, издату од Регулаторне агенција за 

комуникације Босне и Херцеговине. Конкуренцијски савјет ову потврде сматра 

непотребном (и непотпуном у смислу члана 3. став (4) Закона) будући да је на основу 
чл. 1., 20. и 21. Закона о конкуренцији надлежно за одређивање правила, мјера и 

поступака тржишне конкуренције, провођење заштите тржишне конкуренције и има 

искључиву надлежност у одлучивању о постојању конкурентског дјеловања на 
тржишту Босне и Херцеговине. Слиједом наведенога Конкуренцијски савјет је 

надлежан за утврђивање постојања конкурентског дјеловања на релевантном тржишту 

телекомуникацијских услуга Босне и Херцеговине.  



 

 

 

Конкуренцијски савјет након проведене анализе, узимајући у обзир и податке из 
достављене документације, је утврдило постојање општег правног оквира у сектору 

телекомуникација, као и примјену правила и праксе тржишне конкуренције у пружању 

појединих телекомуникацијских услуга.  

 
Такођер, анализом резултата дјеловања економских субјекта на релевантном тржишту 

телекомуникацијских услуга, узимајући у обзир карактеристике појединих 

телекомуникацијских услуга, постојања могућности увођења замијенских 
(алтернативних) услуга, висине и начина формирања цијена појединих услуга, стварног 

и потенцијалног присуства конкуренције /оператора, као и административних, 

економских и правних ограничења за улазак нових конкурената оператора је утврдило 
да релевантном тржишту телекомуникацијских услуга није конкурентно. 

 

Слиједом наведенога Конкуренцијски савјет ће релевантно тржиште 

телекомуникацијских услуга у Босни и Херцеговини третирати као једно тржиште, а не 
према поједнимим његовим сегментима, и ради тога сматра да исто не испуњава 

критерије тржишне конкуренције (без обзира што у појединим под-сегментима 

телекомуникацијских услуга проводи правила тржишне конкуренције) и даје мишљење 
као што је наведено у диспозитиву, у смислу члана 3. став (4) Закона о јавним 

набавкама.  

 
 

 

 

         Предсједник 

 

                 Гордан Распудић 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 


