
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о непостојању злоупотребе доминантног положаја  привредних субјеката „Радио - телевизија 

Босне и Херцеговине“,  „Радио -  телевизија Републике Српске“, и „Радио - телевизија 

Федерације Босне и Херцеговине“, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарајево, 

септембар, 2016. године 

 

 

 



 

 

 

 

Број: 01-26-3-08-167-II/13 

Сарајево: 14.09.2016. године 

 

На основу члана 25. став (1) , члана 42. став (2) и члана 11. став (3), у складу са чланом 11. став (2) 

Закона о конкуренцији (“Службени гласник БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) и чланом 105. Закона о 

управном поступку (“Службени гласник БиХ”, бр. 29/02, 12/04 88/07, 93/09 и 41/13), а рјешавајући 

по посебном захтјеву за доношење рјешења привредног субјекта “ОБН” д.д. Сарајево, Хумска 1, 

71 000 Сарајево, заступаног путем пуномоћника, адвокатске канцеларије Гавранкапетановић-

Колџо-Кукић-Гавранкапетановић, број: 01-26-3-08-166-II/13 од 01.07.2016. године, 

Конкуренцијски савјет је на 132. (стотинутридесетдругој) сједници одржаној дана 14. септембра 

2016. године, донио    

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Сматра се да привредни субјекти „Радио - телевизија Босне и Херцеговине“, Булевар Меше 

Селимовића 12, 71 000 Сарајево, „Радио - телевизија Републике Српске“, Трг Републике 

Српске 9, 78 000 Бања Лука и „Радио - телевизија Федерације Босне и Херцеговине“, Булевар 

Меше Селимовића 12, 71 000 Сарајево, у складу са чланом 11. став (2) Закона о конкуренцији, 

не злоупотребљавају доминантан положај у смислу члана 10. став (2) тачке а), ц) и д) истог 

Закона. 

    

2. Ово Рјешење је коначно и биће објављено у “Службеном гласнику БиХ”, службеним 

гласницима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Конкуренцијски савјет је дана 29.04.2013. године, запримио Захтјев за покретање поступка,  број: 

01-26-3-08-II/13 (у даљем тексту: Захтјев) привредног субјекта “ОБН” д.д. Сарајево, Хумска 1, 71 

000 Сарајево (у даљем тексту: “ОБН” или Подносилац Захтјева), путем заступника, адвоката 

Гавранкапетановић-Колџо-Кукић-Гавранкапетановић, против привредних субјеката „Радио - 

телевизије Босне и Херцеговине“, Булевар Меше Селимовића 12, 71 000 Сарајево (у даљем тексту: 

“БХРТ”), „Радио -  телевизије Републике Српске“, Трг Републике Српске 9, 78 000 Бања Лука (у 

даљем тексту: “РТРС”)  и „Радио - телевизије Федерације Босне и Херцеговине“, Булевар Меше 

Селимовића 12, 71 000 Сарајево (у даљем тексту: “ФТВ”), ради утврђивања постојања забрањеног 

споразума из члана 4. став 1. тачке (а), (ц), (д) и (е) Закона о конкуренцији («Службени гласник 

БиХ», бр. 48/05, 76/07 и 80/09) (у даљем  тексту Закон) и злоупотребе доминантног положаја у 



 

 

смислу члана 10. став 2. тачке (а), (ц) и (д) Закона као и доношења Рјешења о привременој мјери у 

смислу члана 40. Закона.  

Комплетирањем Захтјева, Конкуренцијски савјет је у смислу члана 28. став (3) Закона Подносиоцу 

захтјева издао Потврду о пријему комплетног и уредног Захтјева,  број:  01-26-3-08-4-II/13 од дана  

11. 06. 2013. године. 

На основу достављене документације, Конкуренцијски савјет је оцијенио да није могуће без 

проведеног поступка утврдити постојање повреде Закона на које Подносилац захтјева указује, те је 

у смислу члана 32. става (2) Закона, донио Закључак о покретању поступка, број: 01-26-3-08-6-

II/13 дана 11.6.2013.године, ради утврђивања забрањеног конкуренцијског дјеловања, у смислу 

члана 4. став (1) тачке а), ц), д) и е) и и злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став 

(2) тачке а), ц) и д) Закона. 

С обзиром да се ради о поступку са странкама са супротним интересима, у сврху прикупљања 

нових доказа и пружања могућности странкама да се изјасне о чињеницама и околностима, које су 

од важности за доношење коначног рјешења, Конкуренцијски савјет је, у складу са чланом 39. 

Закона, заказао усмену расправу за дан 30.9.2013. године. (позив достављен пуномоћнику “ОБН”-а 

актом број: 01-26-3-08-72-II/13 и пуномоћницима “БХРТ”, “РТРС” и “ФТВ” актом број: 01-26-3-

08-73-II/13, дана 3.9.2013.године). 

Имајући у виду сложеност предмета, као и да је за утврђивање чињеничног стања и оцјену доказа 

било потребно извршити додатне анализе, Конкуренцијски савјет је оцијенио да је рок за 

доношење коначног рјешења из члана 41. став (1) Закона, потребно продужити за додатна три 

мјесеца у смислу члана 41. став (2) Закона, те је дана 10.10.2013. године донио Закључак број: 01-

26-3-08-110-II/13 о продужењу рока за доношење рјешења за додатна 3 (три) мјесеца ради 

утврђивања постојања забрањеног споразума и злоупотребе доминантног положаја. 

Конкуренцијски савјет је на 77. сједници одржаној дана 27.12.2013. године разматрао Нацрт 

коначног рјешења по Захтјеву Подносиоца захтјева. Међутим, како се нису испунили законски 

услови у смислу члана 24. став (2) Закона, Конкуренцијски савјет  није могао донијети  рјешење у 

законом прописаном року, те је на захтјев привредног субјекта ОБН донио Рјешење број: 01-26-3-

08-148-II/13 од 06.03.2014. године о непостојању злоупотребе доминантног положаја привредних 

субјеката “БХРТ”, “РТРС” и “ФТВ”. 

Против наведеног Рјешења Конкуренцијског савјета привредни субјекат ОБН је поднио тужбу 

Суду Босне и Херцеговине. Суд БиХ је, рјешавајући по тужби привредног субјекта ОБН, донио 

пресуду број: С1 3 У 015819 14 У од 23.03.2016. године којом је уважио тужбу и наведено Рјешење 

Конкуренцијског савјета поништио и вратио на поновно одлучивање. У пресуди се, у битном, 

наводи да је закључак Конкуренцијског савјетa супротан одредби члана 1. Закона обзиром да је 

основни циљ и сврха Закона да Конкуренцијски савјет у оквиру своје надлежности доноси мјере у 

циљу заштите и промоције тржишне конкуренције у Босни и Херцеговини  те да је било, у 

конкретном случају, довољно утврдити истинитост навода привредног субјекта ОБН да су 

наведени јавни емитери издавањем Цјеновника у којем је садржан попуст лојалности за привредне 

субјекте који поштују услове задате у Цјеновнику, прекршили Закон о конкуренцији, што није 

захтјевало дуготрајан и сложен поступак.  

Како је пресуда Суда БиХ обавезујућа за Конкуренцијски савјет при чему је Подносилац захтјева 

(поднесак број: 01-26-3-08-162-II/13 од 13.04.2016. године) остао код поднесеног Захтјева,  истi је 

наставио са поступком. 



 

 

Како је пресуда Суда БиХ обавезујућа, Конкуренцијски савјет је на 130. сједници одржаној дана 

08.06.2016. године разматрао Нацрт коначног рјешења. Приликом разматрања и гласања по 

Нацрту рјешења нису били испуњени законски услови предвиђени чланом  24. став (2) Закона о 

конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09), (у даљем тексту: Закон) којим је 

прописано да, Одлуке Конкуренцијског савјета се доносе већином гласова присутних чланова, с 

тим да за сваку одлуку мора гласати најмање по један члан из реда конститутивних народа. Из 

наведеног произилази да Конкуренцијски савјет није могaо донијети коначну одлуку. 

Чланом 41. став (1) тачка ц) Закона је прописано да је након доношења закључка о покретању 

поступка Конкуренцијски савјет дужan донијети коначно рјешење о утврђивању злоупотребе 

доминантног положаја у року од 4 мјесеца. Надаље, чланом 11. став (2) Закона прописано је да 

уколико Конкуренцијски савјет не донесе рјешење у року из члана 41. став (1) тачка ц), сматра се 

да се закљученим споразумом односно поступањем привредног субјекта не злоупотребљава 

доминантан положај. На посебан захтјев привредног субјекта, Конкуренцијски савјет у складу са 

чланом 11. став (3) Закона доноси рјешење да закљученим споразумом, односно поступањем 

привредни субјекат не злоупотребљава доминантан положај. 

Конкуренцијски савјет је актом број: 01-26-3-08-164-II/13 од дана 13.06.2014. године обавијестио 

странке у поступку да коначно рјешење у поступку није донесено из разлога што се нису могли 

испунити законом прописани услови за његово доношење, те су поучене о праву из члана 11. став 

(3) Закона. 

Такође, Конкуренцијски савјет је послао обавjeштење Суду БиХ дописом број: 01-26-3-08-165-

II/13 дана 13.06.2016. године, да Конкуренцијски савјет није могао донијети коначно рјешење у 

законом прописаном року, те да су странке у поступку обавјештене и поучене о свом праву. 

Привредни субјекат ОБН поднио је Конкуренцијском савјету посебан Захтјев за доношење 

рјешења у смислу члана 11. став (3) Закона дана 01.07.2016. године под бројем: 01-26-3-08-166-

II/13.  

Поступајући по Захтјеву за доношење рјешења Подносиоца захтјева, а имајући у виду напријед 

наведено, Конкуренцијски савјет је констатовао да је рок за доношење коначног рјешења у смислу 

члана 41. став (1) тачка ц) Закона протекао, те је у складу са чланом 11. став (3) Закона донио 

одлуку као у тачки 1. диспозитива овог Рјешења. 

Административна такса  

У складу с чланом 2. тарифни број 107. став (1) тачка г) Одлуке о висини административних такси 

у вези са процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом («Службени гласник БиХ», број 

30/06 и 18/11) Подносилац захтјева је на ово Рјешење обавезан платити административну таксу у 

износу од 1.500,00 КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине.  

 

Поука о правном лијеку  

Против овога Рјешења није дозвољена жалба.  

Незадовољна страна може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 

дана од дана пријема, односно објаве овога Рјешења. 

   



 

 

  Предсједница 

                             мр. Аријана Регода - Дражић 

 

 


