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Р Ј ЕШ Е Њ Е
по заједничком Захтјеву за покретање поступка привредних субјеката Приватна
здравствена установа Апотека ''IBN-SINA'' Тузла и Комора магистара фармације
Тузланског кантона против Завода здравственог осигурања Тузланског кантона

Сарајево,
фебруар 2017. године

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Конкуренцијси савјет

BOSNA I HERCEGOVINA
Konkurencijsko vijeće

Број: 01-26-3-014-22-II/16
Сарајево: 28.02.2017. године
На основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (1) тачка а), а у вези с чланом 4. став (1) тачке
б) и е) Закона о конкуренцији (''Службени гласник БиХ'', бр. 48/05, 76/07 и 80/09) и чланова 105. и
108. Закона о управном поступку (''Службени гласник БиХ'', бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и
53/16), у поступку покренутом по заједничком Захтјеву за покретање поступка привредних
субјеката Приватна здравствена установа Апотека ''IBN-SINA'' Тузла, ул. I Тузланске бригаде бр. 5,
75000 Тузла и Комора магистара фармације Тузланског кантона, ул. Титова до бр. 34, 75000 Тузла,
које заступа адвокат Един Х. Хрњић, 1. улица бб, 72230 Жепче, против Завода здравственог
осигурања Тузланског кантона, ул. Фрањевачка бр. 36, 75000 Тузла, ради утврђивања постојања
забрањеног споразума, у смислу члана 4. став (1) тачкe б) i e) Закона о конкуренцији,
Конкуренцијски савјет на 141. (сточетрдесетпрвој) сједници одржаној дана 28.02.2017. године,
донио је
РЈЕШЕЊЕ
(1) Одбија се Захтјев поднесен од стране привредних субјеката Приватна здравствена установа
Апотека ''IBN-SINA'' Тузла, ул. I Тузланске бригаде бр. 5, 75000 Тузла и Комора магистара
фармације Тузланског кантона, ул. Титова до бр. 34, 75000 Тузла, поднесен против Завода
здравственог осигурања Тузланског кантона, ул. Фрањевачка бр. 36, 75000 Тузла, ради
утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачкe б) i e) Закона о
конкуренцији, као неоснован.
(2) Одбија се захтјев за накнадом трошкова поступка поднесен од стране привредних субјеката
Приватна здравствена установа Апотека ''IBN-SINA'' Тузла, ул. I Тузланске бригаде бр. 5, 75000
Тузла и Комора магистара фармације Тузланског кантона, ул. Титова до бр. 34, 75000 Тузла,
као неоснован.
(3) Ово Рјешење је коначно и биће објављено у ''Службеном гласнику БиХ'', службеним
гласницима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
Образложење
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је дана
03.06.2016. године под бројем: 01-26-3-014-II/16 запримио заједнички Захтјев за покретање
поступка (у даљем тексту: Захтјев) привредних субјеката Приватна здравствена установа Апотека
''IBN-SINA'' Тузла, ул. I Тузланске бригаде бр. 5, 75000 Тузла и Комора магистара фармације
Тузланског кантона, ул. Титова до бр. 34, 75000 Тузла (у даљем тексту: Подносиоци захтјева или
''IBN-SINA'' и Комора магистара фармације ТК), заступаних од стране адвоката Едина Х. Хрњића, 1.
улица бб, 72230 Жепче, којим траже покретање поступка против Завода здравственог осигурања
Тузланског кантона, ул. Фрањевачка бр. 36, 75000 Тузла (у даљем тексту: Противна страна или
Завод здравственог осигурања ТК), због утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4.
став (1) тачке б) и е) Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон), а везано за одредбе Уговора о
пружању фармацеутских услуга, издавања лијекова са позитивне листе лијекова који се
финансирају по посебним програмима у 2016. години (у даљем тексту: Уговор).
Увидом у поднесени Захтјев, Конкуренцијски савјет је утврдио да исти није комплетан, у смислу
члана 28. Закона, те је у складу са чланом 31. став (1) Закона, актом број: 01-26-3-014-1-II/16 од дана
13.06.2016. године, затражио допуну истог.
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Подносиоци захтјева су тражену допуну доставили поднеском запримљеним дана 23.06.2016.
године под бројем: 01-26-3-014-2-II/16.
Комплетирањем Захтјева, Конкуренцијски савјет је Подносиоцима захтјева дана 10.11.2016. године
под бројем: 01-26-3-014-3-II/16 издао Потврду о пријему комплетног и уредног Захтјева, у смислу
члана 28. став (3) Закона.
1. Странке у поступку
1.1. Подносиоци захтјева
Подносиоци захтјева су Приватна здравствена установа Апотека ''IBN-SINA'' Тузла, ул. I Тузланске
бригаде бр. 5, 75000 Тузла и привредни субјект Комора магистара фармације Тузланског кантона,
ул. Титова до бр. 34, 75000 Тузла, које заступа адвокат Един Х. Хрњић, 1.улица бб, 72230 Жепче.
Привредни субјекaт ''IBN-SINA'' према актуелном изводу из судског регистра Општинског суда у
Тузли од 19.04.2016. године регистрован је под матичним бројем уписа: 2-2, са регистрованом
дјелатношћу: апотеке, трговине на мало медицинским препаратима и ортопедским помагалима у
специјализираним продавницама и трговине на мало козметичким и тоалетним производима у
специјализираним продавницама.
Привредни субјекaт Комора магистара фармације ТК према актуелном изводу из судског регистра
Општинског суда у Тузли од 18.05.2016. године регистрован је под матичним бројем уписа: 32-050002-13, са регистрованом дјелатношћу: дјелатност струковних чланских организација.
1.2. Противна страна
Завод здравственог осигурања ТК основан је у складу са Законом о Заводу здравственог осигурања
Тузланског кантона (''Службене новине Тузланског кантона, бр. 14/99, 15/13 и 7/15), а Одлуку о
оснивању Заводa здравственог осигурања Тузланског кантона (''Службене новине Тузланског
кантона'' бр. 14/99) донијела је Скупштина Тузланског кантона на сједници одржаној дана
29.10.1999. године. Дјелатност Завода здравственог осигурања ТК утврђена је Законом о
здравственом осигурању (''Службене новине ФБиХ'', бр. 30/97, 7/02, 70/08 и 48/11), Законом о Заводу
здравственог осигурања Тузланског кантона и Статутом Завода здравственог осигурања Тузланског
кантона (''Службене новине Тузланског кантона, бр. 4/16).
2.

Правни оквир предметног поступка

Конкуренцијски савјет је у току поступка примијенио одредбе Закона, Одлуке о утврђивању
релевантног тржишта (''Службени гласник БиХ'', бр. 18/06 и 34/10), и одредбе Закона о управном
поступку (''Службени гласник БиХ'', бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и 53/16), у смислу члана 26.
Закона.
Поред наведених прописа Конкуренцијски савјет се користио одредбама Закона о здравственој
заштити (''Службене новине ФБиХ'', бр. 46/10), Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
БиХ'', бр. 39/14), Закона о апотекарској дјелатности (''Службене новине ФБиХ'', бр. 40/10), Закона о
здравственом осигурању (''Службене новине ФБиХ'', бр. 30/97, 7/02, 70/08 и 48/11), Закона о
лијековима и медицинским средствима (''Службени гласник БиХ'', бр. 58/08), Закона о Заводу
здравственог осигурања Тузланског кантона (''Службене новине Тузланског кантона, бр. 14/99,
15/13 и 7/15), Уредбе о начину и поступку утврђивања есенцијалних листа лијекова Тузланског
кантона (''Службене новине Тузланског кантона, бр. 8/14), Правилника о поступку додјеле уговора
о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама (''Службени гласник БиХ'', бр. 104/14),
Правилника о начину прописивања и издавања лијекова (''Службене новине ФБиХ'', бр. 29/08, 64/11
и 82/11), Правилника о условима за прописивање и издавање лијекова у промету на мало (''Службене
новине ФБиХ'', бр. 42/11, 64/11 и 82/11), Правилника о начину праћења потрошње лијекова
(''Службене новине ФБиХ'', бр. 98/14), Јединственом методологијом којом се ближе утврђују
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критерији и мјерила за закључивање уговора између надлежног Завода здравственог осигурања и
здравствене установе (''Службене новине ФБиХ'', бр. 19/13 и 78/13), Статута Завода здравственог
осигурања Тузланског кантона (''Службене новине Тузланског кантона, бр. 4/16) и Процедуре о
реализацији лијекова са есенцијалне листе и ретаксацији рецепата од 12.03.2015. године број: 020226-359 15, издате од стране директора Завода здравственог осигурања ТК.)
3.

Релевантно тржиште

У складу са чланом 3. Закона, те члановима 4. и 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта,
релевантно тржиште се одређује као тржиште одређених производа који су предмет обављања
дјелатности на одређеном географском тржишту.
Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште производа
обухвата све производе и/или услуге које потрошачи сматрају међусобно замјењивим с обзиром на
њихове битне карактеристике, квалитет, намјену, цијену или начин употребе.
Према одредби члана 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно географско
тржиште обухвата цјелокупну или значајан дио територије Босне и Херцеговине на којoј привредни
субјекти дјелују у продаји и/или куповини релевантног производа и/или услуге под једнаким или
довољно уједначеним условима и који то тржиште битно разликују од услова конкуренције на
сусједним географским тржиштима.
Релевантно тржиште производа предметног поступка је тржиште пружања фармацеутских услуга,
издавања лијекова и ортопедских помагала осигураним лицима Завода здравственог осигурања ТК
на основу рецепата као јавне исправе којом осигураник стиче право на преузимање лијекова у свим
уговорним апотекама, а које издате лијекове и накнаду за услугу издавања и обраде рецепта
фактуришу Заводу здравственог осигурања ТК.
Релевантно географско тржиште предметног поступка је подручје Тузланског кантона, будући да је
то подручје дјеловања Завода здравственог осигурања ТК.
Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је утврдио да у предметном поступку, релевантно
тржиште представља тржиште пружања фармацеутских услуга, издавања лијекова и ортопедских
помагала осигураним лицима Завода здравственог осигурања ТК на основу рецепата као јавне
исправе којом осигураник стиче право на преузимање лијекова у свим уговорним апотекама, а које
издате лијекове и накнаду за услугу издавања и обраде рецепта фактуришу Заводу здравственог
осигурања ТК, притом обављајући ту дјелантост на подручју Тузланског кантона.
4. Поступак по захтјеву за покретање поступка
Подносиоци захтјева у Захтјеву описују чињенично стање и околности које су разлог за његово
подношење, те у битном наводе сљедеће:
Да привредни субјекат ''IBN-SINA'' своје регистроване дјелатности обавља у 21 подружници, од
чега се 20 налази на подручју Тузланског кантона, а једна на подручју Брчко Дистрикта.
Да је привредни субјекат Комора магистара фармације ТК основан ради очувања и заштите
магистара фармације, задовољавања стручних и личних потреба и организованог наступа магистара
фармације и правних субјеката фармацеутске дјелатности према надлежним државним и другим
органима, здравственим установама, произвођачима и добављачима у области фармацеутике,
односно другим правним субјектима, као и ради задовољавања других потреба од значаја за ову
професију. Чланом 222. став 1. тачка 7. Закона о здравственој заштити утврђује се да коморе
заступају интересе својих чланова код закључивања уговора са Заводом здравственог осигурања, а
тачком 10. истог члана се утврђује да коморе учествују при утврђивању стандарда и норматива
здравствених услуга.
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Да се Подносиоци захјтева у обављању регистриване дјелатности, а нарочито у дистрибуцији
лијекова са позитивне листе лијекова који се финансирају по посебним програмима у 2016. години,
а која се обавља на основу закључених Уговора, сусрећу са дјеловањем Завода здравственог
осигурања ТК, које непосредно или посредно има за посљедицу наношење штете Подносиоцима
захтјева и нарушава њихову позицију на тржишту, а супротно одредбама Закона.
Да Подносиоци захтјева сматрају како ни начин закључивања наведених Уговора тако ни
њихова садржина нису у складу са Законом, те да се како код припреме приједлога текста, тако и у
њиховој садржини, крше одредбе Закона.
Да је уз Захтјев достављен Уговор закључен 06.01.2016. године између привредних субјеката
''IBN-SINA'' и Завода здравственог осигурања ТК, али да Подносиоци захтјева наводе да се у
предметном случају може радити и о неименованом броју уговора. Ово из разлога што се ради о
обрасцу уговора за 2016. годину који је једнострано сачињен од стране Завода здравственог
осигурања ТК и који је у истом тексту достављен свим привредним субјектима који се баве
дистрибуцијом лијекова са есенцијалне листе, без могућности да утичу на садржину текста уговора,
ма како он био штетан у својим појединим одредбама по те привредне субјекте. Ради се о понуди
по принципу узми или остави, што је врло чест случај у области дистрибуције лијекова са
есенцијалне листе.
Да је релевантно тржиште производа на које се односи Захтјев, тржиште пружања
фармацеутских услуга, издавања лијекова и ортопедских помагала лицима Завода здравственог
осигурања ТК, а на основу рецепата као јавне исправе којом осигураник стиче право на преузимање
лијекова у свим уговорним апотекама, које издате лијекове и накнаду за услугу издавања и обраде
рецепта фактуришу Заводу здравственог осигурања ТК, а да је релевантно географско тржиште
подручје Туланског кантона, будући да је то подручје дјеловања Завода здравственог осигурања ТК.
Да је на основу извјештаја о извршењу програма лијекова за период 2013, 2014. и јануар-јуни
2015. године дата процјена тржишног учешћа (изражена у %) привредног субјекта ''IBN-SINA'' и
његових конкурената на релевантом тржишту, и то на основу броја обрађених рецепата (колоне 1,
2 и 3) и на основу финансијске вриједности издатих лијекова (колоне 4, 5 и 6), како је то приказано
у сљедећој табели:
Привредни субјекaт

Мјесто

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
2013. год. 2014. год. 2015. год. 2013. год. 2014. год. 2015. год.

Тузла

(..)**1

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

Градска апотекаТузла Тузла

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

IBN-SINA

MEDEX-PHARM

Бановићи

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

OS PHARM

Калесија

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

ADONIS

Лукавац

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

Грачаница

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

Сребреник

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

Градска апотека
Грачаница
Градска апотека
Сребреник
Извор: подаци из Захтјева

1

(..)** подаци представљају пословну тајну у смислу члана 38. Закона о конкуренцији
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Да се учешће есенцијалне листе лијекова Завода здравственог осигурања ТК у укупном промету
привредног субјекта ''IBN-SINA'' кретало од (..)**% у 2013. години, затим (..)**% у 2014. години, до
(..)**% учешћа у 2015. години.
Да је приједлог текста Уговора сачињен у супротности са одредбама Закона о облигационим
односима, који подразумјева да закључењу уговора предходе преговори уговорних страна и да је
уговор закључен тек кад су се уговорне стране сагласиле о битним састојцима уговора, до чега није
дошло у предметном случају, јер друга страна (апотеке) није имала могућност да учествује у
преговорима.
Да је Уговор сачињен у супротности са Јединственом методологијом којом се ближе утврђују
критерији и мјерила за закључивање уговора између надлежног Завода здравственог осигурања и
здравствене установе (у даљем тексту: Јединствена методологија), као и Анекса 3Д модела Уговора
о пружању фармацеутских услуга осигураним лицима кантона, који је саставни дио Јединствене
методологије.
Да се чланом 2. Уговора утврђује обавеза апотека да обезбједе набавку, чување и издавање
лијекова осигураним лицима Завода здравственог осигурања ТК у складу са Законом о лијековима
и медицинским средствима, те важећом листом лијекова који се прописују и издају на терет
средстава Завода здравственог осигурања ТК. Овај члан је споран због временског рока важеће
листе есенцијалних лијекова који није стандардизован, па се у посљедње вријеме дешава да њено
важење буде краће од једне године, а уговори са добављачима су закључени на годишњем нивоу.
На тај начин Подносиоци захтјева су принуђени да у току године раскидају закључене уговоре,
имају проблем са залихама лијекова са раније есенцијалне листе, губе рабат од добављача који је
базиран на испоруци лијекова на годишњем нивоу, што све заједно представља додатни трошак и
штету за Подносиоце захтјева.
Да се у истом члану и ставу Уговора, алинејом 13. прописује обавеза апотека на достављање
списка магистара фармације по апотекама, огранцима и депоима, са потписима, те евентуалне
измене у току важења Уговора. Овакав захтјев нема правног упоришта и представља озбиљну
сметњу приватним здравственим установама са више апотека, кад из организационих разлога морају
вршити ротације запослених магистара фармације из једне у другу апотеку.
Да је чланом 5. Уговора предвиђена обавеза апотека да се придржавају распореда дежурстава
утврђеног рјешењем Министарства здравства Тузланског кантона, без да се рјешава питање
финансирања укупних трошкова дежурства, што је у супротности са чланом 16. Анекса 3Д
Јединствене методологије, који утврђује обавезу Завода здравственог осигурања да плати апотеци
мјесечни износ средстава за дежурства по локалитету, односно годишњи износ те накнаде, а што
мора бити саставни дио Уговора.
Да посебан проблем представља члан 8. став 1. Уговора у којем се наводи да су уговорне стране
сагласне да је цијена накнаде за издавање лијека на рецепт 1,00 КМ са ПДВ-ом по рецепту, што није
тачно јер Подносиоцима захтјева није омогућено да учествују у креирању Уговора. Цијена те услуге
у другим кантонима је већа (Зеничко-добојски кантон 1,30 КМ, Херцеговачко-неретвански кантон
1,50 КМ, Сарајевски Кантон 1,90 КМ), а према елаборату цијена фармацеутских услуга са
есенцијалне листе Тузланског кантона коју је сачинио Подносилац захтјева утврђено је да је
минимална исплатива цијена 3,10 КМ плус ПДВ по идатом рецепту. Подносилац захтјева је у
поступку пријаве на јавни позив за доставу понуда за пружање услуга за издавање лијекова са
позитивне листе лијекова Тузланског кантона и лијекова који се финансирају по посебним по
посебним програмима у 2016. години, поднеском број: 02-1420-1194-4/15 од 18.12.2015. године,
понудио цијену од 1,90 КМ са ПДВ-ом по рецепту, која од стране Завода здравственог осигурања
ТК није уважена, нити је на било који начин коментарисана. На овај начин се Подносиоци захтјева
присиљавају овај дио дјелатности обављати са губитком.
Да је споран члан 16. Уговора јер се њиме конституира арбитражна комисија која треба да
разматра сва спорна питања која настану у повођењу Уговора, али да је недефинисан начин рада,
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као и рокови за покретање поступка, те рок за доношење одлуке, а што је нужно да би уопште могла
функционисати та комисија. Поготово је неприхватљив став 2. овог члана и иде на штету
Подносиоца захјтева јер се временски ограничава право на судску заштиту и то на рок од 15 дана
након доношења одлуке о арбитражи, а што је у супротности са одредбама Закона о облигационим
односима.
Да се чланом 17. став 3. прописује да се Уговор може раскинути само уз претходно прибављену
сагласност Министарства здравства Тузланског кантона, што је без било каквог правног упоришта,
прије свега због чињенице да Министарство здравства није уговорна страна, а све то по својој
суштини представља посебно тешку наметнуту обавезу, која није у вези са предметом споразума.

-

Да посебан проблем представља неприхватљива пракса у примјени члана 9. Уговора, који
прописује начин издавања рачуна за извршене услуге продаје лијекова са есенцијалне листе, а који
се достављају Заводу здравственог осигурања ТК. Наиме, уз испостављене рачуне у прилогу се
достављају рецепти за лијекове који су издати, а ради контроле исправности садржаја рецепата у
Заводу здравственог осигурања ТК, па се тек након тога врши плаћање. За Подносиоце захтјева ово
је штетна и неприхватљива пракса због постојања могућности појављивања грешке, посебно јер се
ради о хиљадама рецепата. Наведена пракса је у супротности са тачком 7. Процедуре о реализацији
лијекова са есенцијалне листе и ретаксацији рецепата од 12.03.2015. године, број: 02-0226-359 15
издате од стране директора Завода здравственог осигурања ТК. Подносилац захтјева је извршио
анализу враћених и неплаћених рецепата за 2012, 2013, 2014. и 2015. годину и утврдио да Завод
здравственог осигурања ТК у том периоду није вратио оригинале рецепата на исправку, а нити
платио издате рецепте у вриједности од 21.334,30 КМ.
Подносиоци захтјева сматрају да из свега наведног произилази да Завод здравственог осигурања ТК
одредбама Уговора, и то члановима 2, 5, 8, 16 и 17, као и успостављеном праксом у примјени члана
9, да се не враћају и не плаћају оригинални рецепти са мањкавостима, спрeчава, ограничава и
нарушава тржишну конкуренцију на релевантном тржишту, што представља забрањени споразум у
смислу члана 4. став (1) тачке б) и е) Закона и представља посебно тешке наметнуте обавезе
Подносиоцима захтјева које нису у вези са предметом споразума, те траже да Конкуренцијски савјет
утврди наведене чињенице и обавеже Завод здравственог осигурања ТК да одредбе Уговора усклади
са Законом.
Конкуренцијски савјет је на основу навода из Захтјева и достављене документације оцијенио да
повреде Закона на које Подносилац захтјева указује није могуће утврдити без провођења поступка,
те је у складу са чланом 32. став (2) Закона, дана 10.11.2016. године под бројем: 01-26-3-014-5-II/16,
донио Закључак о покретању поступка (у даљем тексту: Закључак).
У складу са чланом 33. Закона Конкуренцијски савјет је Захтјев и Закључак, актом број: 01-26-3014-10-II/16 од 10.11.2016. године, доставио Заводу здравственог осигурања ТК на одговор.
Завод здравственог осигурања ТК доставио је свој одговор поднеском запримљеним под бројем
бројем: 01-26-3-014-10-II/16 од 10.11.2016. године, у којем се у битном наводи сљедеће:
Да су неспорне и тачне констатације које су наведене у Закључку, а које се односе на
регистрацију и дјелатност Подносилаца захтјева, ако и постојање уговорног односа између
привредног субјекта ''IBN-SINA'' и Завода здравственог осигурања ТК.
Да нису тачни наводи Подносилаца захтјева да Уговор између привредног субјекта ''IBN-SINA''
и Завода здравственог осигурања ТК има за посљедицу наношење штете Подносиоцима захтјева и
нарушава њихову тржишну позицију, с обзиром да се Уговори са Заводом здравственог осигурања
ТК потписују на добровољној основи и да привредни субјект ''IBN-SINA'' у читавом уговорном
периоду, тј. задњих 10 година најмање, није приговарао на начин уговарања и на позицију на
тржишту.
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Да нису основане тврдње Подносилаца захтјева да начин закључивања уговора и поступак
припреме уговора, као ни садржај истих није у складу са законом, јер Завод здравственог осигурања
ТК једнострано припрема текст уговора и понуди га свим потенцијалним учесницима у поступку,
без могућности да се утиче на његов садржај. Наиме, сагласно са одредбама Закона о јавним
набавкама и Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним
набавкама, покренут је поступак и то Јавним позивом који је објављен на web страници у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама. Цјелокупан поступак је вођен у складу са одредбама Анекса
II Дио Б Закона о јавним набавкама и свим заинтересованим понуђачима је омогућено да се јаве на
Јавни позив. Привредни субјекат ''IBN-SINA'' је без икаквог противљења и реаговања, у законом
остављеном року доставио понуду у складу са Јавним позивом, што значи да је неспорно да је
активно учествовао у повођењу поступка по Јавном позиву и да је по завршеним преговорима
потписао Уговор са Заводом здравственог осигурања ТК. Привредни субјекат Комора магистара
фармације ТК у поступку преговора доставио је акт број: 01-451/15 од 24.12.2015. године у коме је
наведено да ће активно учестовати у процесу преговарања о условима из Уговора за пружање
фармацеутских услуга који је Завод здравственог осигурања ТК припремио у поступку по Јавном
позиву. По наведеном акту Завод здравственог осигурања ТК је обавјестио привредни субјект
Комору магистара фармације ТК, актом број: 02-1420-1194-11/15 од 24.12.2015. године и исти је
учестовао у преговорима. Из наведеног је видљиво да је Завод здравственог осигурања ТК омогућио
свим учесницима у поступку да учествују у преговорима и да након окончања поступка потишу
уговоре. Што се тиче штетности Уговора, Подносиоци захтјева су имали могућност да штетност
уговора доказују у судском поступку, а исти су у току цјелокупног уговорног периода уредно
прихватали накнаде и извршење уговорних обавеза од стране Завод здравственог осигурања ТК
према привредном субјекту ''IBN-SINA'', без било каквих приговора.
Да нису тачне тврдње Подносилаца захтјева да је Уговор сачињен од стране Завода
здравственог осигурања ТК и да нису могли утицати на његов садржај, јер су преговори по Јавном
позиву одржани 25.12. и 27.12.2015. године уз присуство представнице привредног субјекта ''IBNSINA'' мр пх Амеле Газибеговић, као и предсједника коморе магистара фармације ФБиХ мр пх Сеада
Османчевића.
Да нису тачне тврдње Подносилаца захтјева да је приједлог текста Уговора који им је Завод
здравственог осигурања ТК понудио сачињен супротно одредбама Закона о облигационим
односима. Уговори су сачињени у складу са Законом о облигационим односима и свим важећим
прописима који регулишу област издавања и финансирања лијекова на терет средстава Завода
здравственог осигурања ТК. Поред тога, уговорне стране су се сагласиле око свих битних елемената
Уговора, па чак и око цијене фармацеутске услуге на коју Подносиоци захтјева истичу приговор.
Да наводи Подносилаца захтјева око тога да је предметни Уговор у супротности са
Јединственом методологијом, нису образложени на адекватан начин, односно није наведено у ком
дијелу је Уговор сачињен супротно одредбама Јединствене методологије. Истиче се да су
Јединственом методологијом утврђени само модели уговора који се даље у поступку који проводе
кантонални заводи здравственог осигурања могу допуњавати и кориговати.
Да су неутемељене тврдње Подносиоца захтјева да је споран члан 2. Уговора везано за обавезе
апотека да обезбједе набавку, чување и издавање лијекова осигураним лицима Завода здравственог
осигурања ТК у складу са Законом о лијековима и медицинским средствима и важећом Листом
лијекова, због тога што се у посљедње вријеме дешава да временски рок важења листе лијекова буде
краћи од годину дана и да се листе лијекова често мијењају. Ово из разлога што Завод здравственог
осигурања ТК није предлагач ни доносилац Листе лијекова, јер исту доноси Влада Тузланског
кантона, на приједлог Министарства здравства Тузланског кантона.
Да је нетачна констатација Подносилаца захтјева да нема правног упоришта за обавезу апотеке
да доставља списак магистара фармације по апотекама, огранцима и депоима, наведену у члану 2.
став 2. алинеја 13. Уговора, с обзиром да је иста заснована на одредбама Закона о апотекарској
дјелатности, Правилника о условима за прописивање и издавање лијекова у промету на мало и
Правилника о начину праћења потрошње лијекова.
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Да је цијена накнаде за издавање лијека на рецепт у износу од 1,00 КМ, наведена у члану 8. став
1. Уговора, утврђена у поступку преговарања, а на основу усвојеног Финансијског плана Завода
здравственог осигурања ТК и да је то једина цијена која се може финансирати у складу са
планираним средствима. Дана 28.12.2015. године директорица привредног субјекта ''IBN-SINA'' мр
пх Амела Газибеговић својеручно потписала Изјаву о прихватању висине цијене за пружање
фармацеутских услуга у 2016. години у износу од 1,00 КМ са ПДВ-ом по реализованом рецепту у
оквиру уговорених услуга по Јавном позиву од 18.12.2015. године, што значи да је прихватила
понуђену цијену наведене услуге. Завод здравственог осигурања ТК приликом израде Смјерница за
израду Финансијског плана за 2016. годину планирао је висину накнаде за фармацеутске услуге у
износу од 1,20 КМ са ПДВ-ом по рецепту, али је Влада Тузланског кантона на сједници одржаној
14.12.2015. године донијела Закључак број: 02/1-37-25357-2/15 у којем је у ставу 3. наведено да се
Завод здравственог осигурања ТК задужује да у Финансијском плану за 2016. годину фармацеутске
услуге планира на основу броја реализованих услуга по накнади од 1,00 КМ са ПДВ-ом.
Да нису основани наводи Подносилаца захтјева да је споран члан 16. Уговора који се односи на
конституирање арбитражне комисије, јер је иста предвиђена као механизам како би се лакше, брже
и без додатних трошкова ријешила сва спорна питања која настану у провођењу Уговора, уз додатно
обезбјеђену судску заштиту, чиме нису повријеђене одредбе важећих прописа.
Да одредбе члана 17. став 3. Уговора, које се односе на то да се Уговор може раскинути само
уз претходно прибављену сагласност Министарства здравства Тузланског кантона, а на шта су
Подносиоци захтјева такође имали примједбу, имају правно упориште у одредбама члана 14. Закона
о Заводу здравстевеног осигурања Тузланског кантона и члана 12. Статута Завода здравственог
осигурања Тузланског кантона. Наиме, наведеним одредбама прописано је да правне послове који
се односе на набавку роба, обављање услуга и уступање радова чија је укупна вриједност већа од
50.000,00 КМ кантонални завод може закључити само уз предходну сагласност министра здравства
кантона. Како је вриједност јавних набавки за пружање фармацеутских услуга већа од 50.000,00 КМ
за сваки уговор је неопходна предходна сагласност министра здравства Тузланског кантона, па је
сходно томе исти надлежан и за давање сагласности за раскид уговора, што је и укључено у наведену
Уговорну одредбу.
Да наводи Подносилаца захтјева који се односе на праксу враћања рецепата на којима су
утврђене неправилности и неплаћања рачуна за издате лијекове по тим рецептима, а које су у
супротности са тачком 7. Процедуре о реализацији лијекова са есенцијалне листе и ретаксацији
рецепата од 12.03.2015. године, не би представљали проблем ако би се апотеке у фази издаваља
лијекова ангажовале и обуставиле издавање лијекова на основу непотпуно или неправилно издатих
рецепата, па не би постојали ни проблеми поврата истих у поступку фактурисања и ретаксације у
Заводу здравственог осигурања ТК. Поред тога, Завод здравственог осигурања ТК предузео је
одређене активности и у марту мјесецу 2016. године Министарству здравства Тузланског кантона
упутио акт број 01-1435-115/16 од 22.03. 2016. године, у коме је од истог тражено да сагласно
одредбама Правилника о начину прописивања и издавања лијекова и члана 8. Уредбе о начину и
поступку утврђивања есенцијалних листа лијекова Тузланског кантона донесе Одлуку о облику,
садржају и обрасцу рецепта за прописивање лијекова са Позитивне листе лијекова Тузланског
кантона и Упутство о начину уписивања података у образац рецепта. У свом одговору на овај акт, а
који је Завод здравственог осигурања ТК доставио свим уговорним апотекама, Министартво
здравства Тузланског кантона је доставило акт број 13/1-37-13278/16 од 19.05.2016. године у коме
је наведено да се примјењују већ раније донесена упутства, односно одредбе Правилника о условима
за прописивање и издавање лијекова у промету на мало.
Завод здравственог осигурања ТК у осврту на све наведено напомиње да поступак уговарања за
пружање фармацеутских услуга проводи сагласно одредбама Закона о јавним набавкама и
Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама и
да је свим заинтересованим понуђачима отворена могућност учествовања у поступку, а да се
утврђивање цијене фармацеутске услуге врши сагласно расположивим средствима и утврђеним
Финансијским планом. Завод здравственог осигурања ТК у поступку додјеле Уговора својим
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радњама не спречава, не нарушава и не ограничава тржишну конкуренцију, него шта више
омогућава свима да учествују у поступку и да са њима буде закључен Уговор.
Привредни субјекат ''IBN-SINA'' је до сада имао добру сарадњу са Заводом здравственог осигурања
ТК, аплицирајући сваке године на Јавни позив и при томе као уговорна страна и по основу
закључених уговора био међу водећим по броју закључених уговора, при том од 2012. године стално
повећавајући промет остварен на терет средстава Завода здравственог осигурања ТК. Поред тога,
напомиње се да уговорни однос за 2016. годину и даље траје и да се обавезе и права по том уговору
уредно реализују, без иједне примједбе од стране Подносилаца захтјева, у току трајања овог, али и
ранијих угворних периода из претходних година.
5.

Усмена расправа

С обзиром да се у предметном поступку ради о странкама са супротним интересима,
Конкуренцијски савјет је у складу са чланом 39. став (1) Закона, заказао усмену расправу за дан
18.01.2017. године.
Заказана усмена расправа је одгођена у складу са молбом за одгађање усмене расправе коју је
поднио Завода здравственог осигурања ТК, а која је запримљена дана 17.01.2017. године под бројем:
01-26-3-014-15-II/16. Након тога усмена расправа је заказана за нови термин 02.02.2017. године.
Усмена расправа одржана је дана 02.02.2017. године у просторијама Конкуренцијског савјета уз
присуство заступника Подносилаца захтјева и заступника Завода здравственог осигурања ТК.
Подносиоце захтјева заступао је пуномоћник адвокат Едина Х. Хрњић, док је Завод здравственог
осигурања ТК заступала пуномоћник Лејла Јогунџић, помоћник директора за правне послове у
Заводу здравственог осигурања ТК.
Заступник Подносилаца захтјева изјаснио се да у цијелости остају код навода из Захтјева и навода
из допуне Захтјева, а поред раније изнесених ставова, у битном је изјавио сљедеће:
Да је у складу са чланом 25. став 1. тачка 6. Закона о апотекарској дјелатности обавеза
здравствених установа да врше дистрибуцију лијекова са есенцијалне листе, а кад им се у том послу
наметне нереално ниска цијена доводи се у питање њихово пословање и општа конкурентност. Под
конкурентношћу се мисли на то да се прометовање лијекова са есенцијалне листе не може раздвајати
од лијекова који су у слободном промету, јер нема апотека које врши дистрибуцију само једног или
само другог.
Да члан 43. Закона о апотекарској дјелатности прописује да ради омогућавања основне заштите
здравља становништва у области лијекова постоји обавеза апотеке да осигура доступност лијекова
грађанима и да стално има на располагању утврђене количине есенцијалних лијекова потребне за
једномјесечну залиху. Поред тога, чланом 56. став 1. Закона о апотекарској дјелатности прописује
се и обавеза дежуртава апотека од 00 до 24 часа. Дакле, дистрибуција лијекова са есенцијалне листе
и дежурство у апотекарској дјелатности је обавезно, али цијена услуге издавања лијекова на ресепт
мора бити реална, а дежурство се мора плаћати.
Да је исти образац Уговора од стране Завода здравственог осигурања ТК понуђен и за 2017.
годину и то заједно са сагласношћу на цијену, што представља велики притисак као и до сада, јер
без потписа сагласности нема ни уговора. У прилогу наведене тврдње у спис су приложена два
примјерка поменутог уговора и два примјерка уговора из Зеничко-добојског кантона, који су према
мишљењу заступника Подносилаца захтјева, сасвим прихватљиви и са поштенијим приступом овом
проблему.
Заступник Подносилаца захтјева је на крају свог излагања изразио забринутост и поставио питање
шта ће Завода здравственог осигурања ТК урадити у 2018. години, ако предметни уговор не
потпише 100 апотека, јер објективно економски не могу поднијети ову цијену и хоће ли тада бити
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испуљена обавеза према грађанима из Закона о здравственој заштити и Закона о апотекарској
дјелатности.
Овлаштени заступник Завода здравственог осигурања ТК, пуномоћник Лејла Јогунџић, изјаснила се
да остаје у цијелости код Изјашњења достављеног Конкуренцијском савјету дана 24.11.2016. године
и у циљу одређених појашњења у битном је изјавила сљедеће:
Да Завод здравственог осигурања ТК поступак јавне набавке фармацеутских услуга проводи у
складу са одредбама Анекса II Дио Б Правилника о јавним набавкама, који је донесен у складу са
Законом о јавним набавкама. Право учестовања по Јавном позиву имају све апотеке регистроване
на основу рјешења ресорног министарства, које обављају дјелатност на подручју Тузланског
кантона. Поступак подразумјева достављање потребне документације на темељу које се цијени
испуњеност минималног сета услова потребних за закључивање Уговора и гдје у коначном сви
понуђачи закључе уговор са Заводом. Поред тога, Завод здравственог осигурања ТК пружа
могућност и новорегистрованим апотекама да аплицирају и да закључе уговор и постану
конкурентне на тржишту.
Да се око вриједности фармацеутске услуге више година расправља и са представницима
Подносиоца захтјева и са представницима Федералне фармацеутске коморе. Завод здравственог
осигурања ТК је препознао тај проблем и такође сматра да је вриједност фармацеутске услуге ниска,
те је у складу са наведеним више пута, у оквиру Смјерница за израду финансијског плана за 2016.
годину предвидио постепено повећање вриједности фармацеутске услуге и у документу ишао са
приједлогом да то буде 1,20 КМ. На основу тод приједлога Влада Тузланског кантона је дана
14.12.2015. године донијела Закључак у којем су Смјернице прихваћене у цјелости изузев у дијелу
који се тиче предложеног износа вриједности фармацеутске услуге. Истим закључком Завод
здравственог осигурања ТК је задужен да у том дијелу коригује финансијске документе и да се
процјена сведе на износ од 1 КМ.
Да је Завод здравственог осигурања ТК укупан износ накнаде коју је финансирао у 2016. години
по основу фармацеутских услуга, исплатио свим уговорним апотекама, њих 63, као и да је Уговор
са привредним субјектом ''IBN-SINA'' за 2016. годину реализован у цијелости и без иједне примједбе.
Да је плаћање дежурстава апотекама обавезно у складу са Законом о здравственој заштити и
Законом о апотекарској дјелатности, те да листу дежурних апотека на подручју Тузланског кантона
утврђује Министарство здравства и да то свакако апотекама које обављају дјелатност у току 24 сата
изискује додатна средства. Сагласно одредбама Закона о здравственој заштити обавеза
финансирања дежурстава није на терет Кантоналног Завода здравственог осигурања. Уговор који се
закључи на темељу Јавног позива је искључиво Уговор који се односи на финансирање лијекова са
есенцијалне листе, односно лијекова који се финансирају из средстава обавезног здравственог
осигурања.
Да се код поврата фактура према привредном субјекту ''IBN-SINA'', ради се о ситуацијама када
рецепти који су приложени уз фактуре нису попуњени у складу са Правилником о увјетима за
прописивање и издавање лијекова у промету на мало и у складу са Одлуком Кантоналног министра.
Завод здравственог осигурања ТК је у конкретном случају препознао проблем и упутио је акт
ресорном министру с обзиром да је то у надлежности Министарства, да се покуша утврдити
минималан сет елемената који рецепт треба да садржи како би био плаћен, дакле минималан у
односу на оно што је прописано Правилником.
На крају излагања истакнуто је да је на темељу свега изнесеног неспорно да свака апотека која се
пријави на Јавни позив и која испуни услове по Јавном позиву, може закључити уговор са Заводом
здравственог осигурања ТК, те је сасвим неспорно да постоји једнак третман за све када је у питању
тржиште на подручју Тузланског кантона и фиансирање фармацеутске услуге. Ако је постојала
одређена сумња или евентуално неслагање са Уговором који је привредни субјекат ''IBN-SINA''
потписао са Заводом здравственог осигурања ТК, неопходно је било поступити у складу са
одредбама Уговора и рјешавати их при надлежним органима.
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У складу са дискусијом која је вођена на усменој расправи и потребом доказивања навода
заступника Завода здравственог осигурања ТК везаних за број апотека са којим је закључен Уговор,
водитељ поступка је наложио Заводу здравственог осигурања ТК да достави податке о броју апотека
са којима је закључен уговор у 2016. и 2017. години.
Усмена расправа је завршена и закључена истог дана 02.02.2017. године, а Записнику са усмене
расправе који је заведен под бројем: 01-26-3-014-18-II/16, прилог чине и три поднеска које су
странке у дискусији наводиле и као такве приложиле, и то: Закључак Владе Тузланског кантона од
14.12.2015. године, који је поднио Завод здравственог осигурања ТК, Јавни позив апотекама за
достављање пријава за уговарање услуге издавања лијекова са Листе лијекова који се могу
прописивати и издавати на терет средстава Завода здравственог осигурања Зеничко-добојског
кантона за 2017. годину и Уговор о пружању фармацеутских услуга издавања лијекова са позитивне
листе лијекова Тузланског кантона и лијекова који се финансирају по посебним програмима у 2017.
години, закључен дана 06.01.2017. године између Завод здравственог осигурања ТК и привредног
субјекта ''IBN-SINA'', које је поднио заступник Подносилаца захтјева.
Завод здравственог осигурања ТК је у складу са налогом датим на усменој расправи
Конкуренцијском савјету доставио поднесак, запримљен дана 07.02.2017. године под бројем: 01-263-014-19-II/16, којим је достављена информација о броју апотека са којима су имали закључене
уговоре о пружању услуга издавања лијекова који се финансирају из средстава Завода здравственог
осигурања ТК, и то по годинама од 2014. до 2017. године.
6.

Оцјена доказа

Конкуренцијски савјет се приликом утврђивања чињеничног стања и оцјене доказа није узео у обзир
наводе Подносилаца захтјева и Противне стране који немају директне везе са предметом поступка
и нису надлежност Конкуренцијског савјета, него је узео у обзир искључиво доказе који су
релеванти за доношење коначне одлуке.
Након сагледавања релевантних чињеница, доказа и документације достављене од странака у
поступку, као и других релевантних података, Конкуренцијски савјет је сходно Захтјеву, утврдио
сљедеће:
Да се Захтјев односи на Уговор о пружању фармацеутских услуга издавања лијекова са
позитивне листе лијекова Тузланског кантона и лијекова који се финансирају по посебним
програмима у 2016. години, закључен између привредних субјеката ''IBN-SINA'' и Завода
здравственог осигурања ТК, али и на неименовани број уговора, у смислу обрасца Уговора за 2016.
годину који сачињен од стране Завода здравственог осигурања ТК и као такав у истом тексту
понуђен и достављен свим привредним субјектима који се баве дистрибуцијом лијекова са
есенцијалне листе.
Да су одредбама Уговора између осталог наведене и одређене обавезе апотека, односно
чињенице на које Подносиоци захтјева указују да су спорне, односно наметнуте. У члану 2. став 1.
Уговора наведена је обавеза апотека да обезбједе набавку, чување и издавање лијекова осигураним
лицима Завода здравственог осигурања ТК, а истом члану у ставу 2. алинеја 13. Уговора, обавеза
апотека на достављање списка магистара фармације по апотекама, огранцима и депоима, са
потписима, те евентуалне измене у току важења Уговора. У члану 5. Уговора наведена је обавеза
апотека да се придржавају распореда дежурстава утврђеног рјешењем Министарства здравства
Тузланског кантона. У члану 8. став 1. Уговора се наводи да су уговорне стране сагласне да је цијена
накнаде за издавање лијека на рецепт 1,00 КМ са ПДВ-ом по рецепту. У члану 9. Уговора наведена
је обавеза доставе и начина издавања рачуна за извршене услуге продаје лијекова са есенцијалне
листе, а који се достављају Заводу здравственог осигурања ТК. У члану 16. Уговора наводи се ће
сва спорна питања која настану у повођењу Уговора разматрати арбитражна комисија, а
незадовољна страна може у року од 15 дана покренути поступак код надлежног суда. У члану 17.
став 3. наведено је да се Уговор може раскинути само уз претходно прибављену сагласност
Министарства здравства Тузланског кантона. Конкуренцијски савјет је наведене обавезе и
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примједбе Подносилаца захтјева користио само као чињенице на основу којих се може утврдити
постојања повреде Закона на које исти указују, без утврђивања да ли су те чињенице у складу са
прописима чије извршавање није у надлежности Конкуренцијског савјета.
Да су Подносиоци захјева имали примједбе на предметни Уговор које су везане за прописе чије
извршење није у надлежности Конкуренцијског савјета, нити се као такви могу довести у везу са
повредом конкуренцијских прописа. Ради се о примједбама да је приједлог текста Уговора сачињен
у супротности са одредбама Закона о облигационим односима, као и да је сачињен у супротности
са Јединственом методологијом.
Да се Уговори са Заводом здравственог осигурања ТК потписују на добровољној основи и да
привредни субјекат ''IBN-SINA'' у читавом уговорном периоду није приговарао на начин уговарања.
Да Подносиоци захтјева у периоду трајања предметног Уговора, као и уговора из ранијих
година, Заводу здравственог осигурања ТК нису износили примједбе на одредбе Уговора, нити су
на други начин рјешавали спорна питања пред другим органима, осим предметног поступка пред
Конкуренцијским савјетом.
Да се утврђивање цијене фармацеутске услуге издавања лијекова и ортопедских помагала
осигураним лицима Завода здравственог осигурања ТК врши сагласно расположивим средствима и
утврђеним Финансијским планом.
Да је на релевантном тржишту свим заинтересованим понуђачима отворена могућност
учествовања у поступку и да свака апотека која се пријави на Јавни позив и која испуни услове по
Јавном позиву, може закључити уговор са Заводом здравственог осигурања ТК.
Чланом 4. став (1) тачке б) и е) Закона прописано је да су забрањени споразуми, уговори, поједине
одредбе споразума или уговора, заједничка дјеловања, изричити и прешутни договори привредних
субјеката, као и одлуке и други акти привредних субјеката који за циљ и посљедицу имају
спречавање, ограничавање или нарушавање тржишне конкуренције на релевантном тржишту, а који
се односе на ограничавање и контролу производње, тржишта, техничког развоја или улагања, и
закључивање таквих споразума којима се друга страна условљава да прихвати додатне обавезе које
по својој природи или обичајима у трговини нису у вези с предметом споразума.
На основу увида и анализе свих чињеница и доказа изнесених у овом поступку, како појединачно,
тако и у њиховој међусобној вези, Конкуренцијски савјет је утврдио да Подносиоци захтјева нису
успјели доказати да је Противна страна одредбама Уговора, као и радњама везаним за његову
припрему, провођење и реализацију, закључила забрањени споразум из члана 4. став (1) тачке б) и
е) Закона, те је одлучено као у тачки (1) диспозитива овог Рјешења.
Конкуренцијски савјет овакву одлуку заснива прије свега на чињеници да је Завод здравственог
осигурања ТК Уговор у истом тексту понудио свим привредним субјектима који се баве
дистрибуцијом лијекова са есенцијалне листе и да је на тај начин свим заинтересованим понуђачима
била отворена могућност учествовања у поступку, односно да је свака апотека која се пријавила на
Јавни позив и која је испунила услове по Јавном позиву, под истим условима могла закључити
уговор са Заводом здравственог осигурања ТК. Наведена чињеница је у потпуности доказана у овом
поступку и није била спорна, како за Подносиоце захтјева тако ни за Противну страну. На овај начин
је утврђено да су у складу са Уговором сви учесницу на релевантном тржишту наступали под
једнаким условима, без спречавања, ограничавања или нарушавања тржишне конкуренције од
стране Завод здравственог осигурања ТК.
7.

Трошкови поступка

Чланом 105. став 1. Закона о управном поступку је прописано да у правилу свака странка сноси
своје трошкове поступка (који укључују и трошкове за правно заступање), а чланом 105. став 1.
истог Закона прописано је да захтјев за надокнаду торшкова мора вити стављен прије доношења
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рјешења којим се рјешава управна ствар, на вријеме, тако да орган који води поступак може о њему
одлучити у рјешењу, у супротном противна страна губи право на надокнаду трошкова.
У предметном поступку Противна страна није поднијела захтјев за надокнаду трошкова, док је
пуномоћник Подносилаца захтјева, адвокат Един Х. Хрњић, поднио Конкуренцијском савјету
трошковник за извршене адвокатске услуге запримљен дана 15.02.2017. године под бројем: 01-263-014-21-II/16, у којем су наведени сљедећи трошкови: за састав Захтјева 835,00 КМ; за састав
допуне Захтјева од 21.06.2016. године 417,50 КМ; за учестовање на усменој расправи од 02.02.2017.
године 835,00 КМ, трошкови употребе властитог возила на релацији Жепче-Сарајево-Жепче 1x260
Км =260 Км x 0,85, укупно 221,00 КМ; награда за вријеме проведено у путу 1x3,00 сата, 3,00 сати x
60 КМ, укупно 180,00 КМ и такса на Захтјев 1.000,00 КМ.
Чланом 108. став 1) Закона о управном поступку је прописано да у рјешењу којим се поступак
завршава орган који доноси рјешење одређује ко сноси трошкове поступка, њихов износ и коме се
и у ком року имају исплатити, а чланом 105. став 2) истог Закона је прописано да када у поступку
учествују двије или више страна са супротним интересом, страна која је изазвала поступак, а на чију
штету је поступак окончан, дужна је противној странци надокнадити оправдане трошкове који су
настали у поступку.
У предметном поступку Подносиоци захтјева су страна на чију штету је поступак окончан, те је
сходно томе њихов захтјев за надокнаду трошкова одбијен као неоснован, као што је одлучено у
тачки (2) диспозитива овог Рјешења
8.

Поука о правном лијеку

Против овог Рјешења није дозвољена жалба.
Незадовољна страна може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30
дана од дана пријема, односно објављивања овог Рјешења.

Предсједница
Мр Аријана Регода-Дражић

Доставити:
- Подносиоцима захтјева, путем пуномоћника адвоката Едина Х. Хрњића
- Заводу здравственог осигурања ТК
- у спис
- архив Конкуренцијског савјета
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