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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

Број: 04-26-2-005-82-II/15 

Сарајево,   07.04.2016. године 

 
 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 25. став (1), члана 42. став (2), 

члана 11. став (2) и члана 11. став (3) Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 

48/05, 76/07 и 80/09) рјешавајући по посебном захтјеву за доношење рјешења број: 04-26-2-005-
81-II/15 од дана 11.03.2016. године, поднесеног од привредног субјекта Дионичко друштво БХ 

Телецом Сарајево, Франца Лехара 7, 71 000 Сарајево, Босна и Херцеговина, на 126. 

(стотинудвадесетшестој) сједници одржаној дана 07.04.2016. године, донио је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Сматра се да привредни субјекат United Media Distribution S.R.L., Str. G-RAL Davida 
Prapogescua br. 1-5. stan 12, sector 2, Букурешт, Румунија, путем свог заступника привредног 

субјекта „СПОРТ КЛУБ“ д.о.о. Сарајево, Хајрудина Шабаније 49, 71 000 Сарајево, Босна и 

Херцеговина у складу са чланом 11. ставак (2) Закона о конкуренцији, не злоупотребљава 
доминантан положај у смислу члана 10. став (2) истога 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 Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је дана 
26.01.2015. године, под бројем: 04-26-2-005-II/15, запримио Захтјев за покретање поступка (у 

даљем тексту: Захтјев) привредног субјекта Дионичко друштво БХ Телеком Сарајево, Франца 

Лехара 7, 71 000 Сарајево, Босна и Херцеговина (у даљем тексту: БХ Телеком или Подносилац 
захтјева) против привредног субјекта  „СПОРТ КЛУБ“ д.о.о. Сарајево, Хајрудина Шабаније 49, 

71 000 Сарајево, Босна и Херцеговина (у даљем тексту: Спорт Клуб или Противна страна) и 

привредног субјекта United Media Distribution S.R.L., Str. G-RAL Davida Prapogescua, br. 1-5. stan 

12, sector 2, Букурешт, Румунија (у даљем тексту: United Media или Противна страна) ради 
злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачка а), б) и ц) и кршења члана 

4. став (1) тачка б) и д) Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, број 48/05, 76/07 и 

80/09) (у даљем тексту: Закон). 
 

Након комплетирања Захтјева, Конкуренцијски савјет је утврдио да су стечени услови за 

издавање Потврде о пријему комплетног и уредног Захтјева те је иста, у смислу члана 28. став 

(3) Закона, издана дана 28.07.2015. године под бројем: 04-26-2-005-7-II/15.   
 

На основу достављених информација и документације, Конкуренцијски савјет је оцијенио да 

није могуће без провођења поступка утврдити постојање повреде Закона на које Подносилац 
захтјева указује, те је донио Закључак о покретању поступка број: 04-26-2-005-9-II/15 дана 
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29.07.2015. године. Привредним субјектима Спорт Клуб и United Media исти је достављен 

заједно са Захтјевом за покретање поступка и Захтјевом за достављањем документације, како би 
у остављеном року могли дати одговор на Захтјев.  

 

Конкуренцијски савјет  је дана 31.08.2015. године под бројем: 04-26-2-005-22-II/15 запримио 
одговор на Захтјев Противне стране у којем наводи да је дошло до промјене власништва над 

привредним субјектом United Media, те да је од дана 22.04.2015. године привредни субјекат 

ADAF A&A CONSULT SRL, који није дио United Group, стекао власништво над учешћем у 

привредном субјекту United Media. Дјелатност дистрибуције канала „Спорт Клуб“ након 
промјене власништва над привредним субјектом United Media врши привредни субјекат United 

Media S.a.r.l. регистрован у Луксембургу, који је саставни дио United Group. 

 
Током поступка, а ради утврђивања свих релевантних чињеница, у смислу одредби члана 35. 

став (1) тачке а) и ц) Закона, Конкуренцијски савјет је прикупљао податке и документацију и од 

других тијела/институција које нису странке у поступку. 

 
Конкуренцијски савјет је дана 13.10.2015. године донио Закључак број: 04-26-2-005-35-II/15 

којим је одбијен Захтјев за спајањем ствари у један поступак, поднесен од стране привредног 

субјекта United Media.  
 

Имајући у виду сложеност предмета, као и чињеницу да се у предметном случају радило о 

осјетљивом тржишту, Конкуренцијски савјет је оцијенио да је рок за доношење коначног 
рјешења по Закључку који се односи на утврђивање кршења члана 10. став (2) тачке а), б) и ц) и 

члана 4. став (1) тачка б) и д) Закона потребно продужити за додатна 3 (три) мјесеца у смислу 

члана 41. став (2) Закона. Тако је дана 26.10.2015. године на 111. (стотинуједанаестој) сједници 

донио Закључак о продужењу рока за доношење рјешења број: 04-26-2-005-41-II/15 који је 
достављен странама у поступку дана 02.11.2015. године актом број: 04-26-2-005-44-II/15, 

односно актом број: 04-26-2-005-45-II/15. 

 
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, одржало усмену расправу дана 01.12.2015. године (записник број: 04-26-2-005-58-II/15), 

те пружило могућност странкама у поступку да изнесу доказе и постављају питања противној 

страни. 

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

поступка Конкуренцијски савјет дужан донијети коначно рјешење о утврђивању злоупотребе 

доминантног положаја у року од 4 (четири) 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) Закона, 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 се закљученим 
споразумом, односно поступањем привредног субјекта не злоупотребљава доминантан положај. 

 

Конкуренцијски савјет је актом број: 04-26-2-005-79-II/15 и актом број: 04-26-2-005-80-II/15 од 
24.02.2016. 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, у 

смислу члана 24. став (2) Закона. 
 



4 

 

Привредни субјекат БХ Телеком поднио је Конкуренцијском савјет посебан Захтјев за доношење 

рјешења у смислу члана 11. став (3) Закона дана 11.03.2016. године под бројем: 04-26-2-005-81-
II/15. 

 

Поступајући по Захтјеву за доношење рјешења привредног субјекта БХ Телеком, 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 складу са чланом 11. став (3) 

Закона донио одлуку као у тачки 1. диспозитива овог Рјешења. 

 

Административна такса  

 

У складу са 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) привредни субјекат БХ Телеком 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


