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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијсkи савјет 

 

 

 

Број: УП-06-26-4-013-7/19 

Сарајево, 23.7.2019. година 
 

На основу члана 25., члана 42. став (2), а у вези са чланом 5. и  чланом 6. став (2) и (3) Закона о 

конкуренцији (''Службени гласник БиХ'', бр. 48/05, 76/07 и 80/09), те на основу Захтјева за 

продужење рока појединачног изузећа  од забране, Уговора о обезбјеђивању специјализоване 

услуге телетерапије и брахитерапије онколошким болесницима у оквиру Клиничког центра Бања 

Лука, запримљеном дана 3.6.2019. године под бројем: УП-06-26-4-013-1/19, од стране адвоката 

Игора Сјерикова из Бања Луке, као пуномоћника привредног субјекта ИМЦ, Бања Лука, Ул. Бана 

Милосављевића број 8, 78000 Бања Лука, Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине на 57. 

сједници одржаној дана 23.7.2019. године, донио је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Одбија се Захтјев за продужење рока појединачног изузећа Уговора о обезбјеђивању 

специјализоване услуге телетерапије и брахитерапије онколошким болесницима у  оквиру 

Клиничког центра Бања Лука, од забране, у смислу члана 5. и  члана 6. став (2) и (3) Закона о 

конкуренцији, као неоснован. 

 

2.  Ово Рјешење је коначно и биће објављено у Службеном гласнику Босне и Херцеговине, 

службеним гласилима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (даље у тексту: Конкуренцијски савјет) је дана 

3.6.2019. године под бројем: УП-06-26-4-013-1/19, запримио Захтјев за продужење рока 

појединачног изузећа Уговора о обезбјеђивању специјализоване услуге телетерапије и 

брахитерапије онколошким болесницима у  оквиру Клиничког центра Бања Лука (даље у тексту: 

Уговор), од забране (даље у тексту: Захтјев за продужење рока).  

 

Захтјев за продужење рока је Конкуренцијском савјету у име привредног субјекта: Здравствена 

установа болница, ИМЦ, Бања Лука, ул. Бана Милосављевића број 8, 78000 Бања Лука, 

достављен од стране адвоката Игора Сјерикова из Бања Луке, Ул Бранка Ћопића 15, 78000 Бања 

Лука (даље у тексту: Пуномоћник подносиоца захтјева). 

 

У Захтјеву за продужење рока појединачног изузећа се наводи да се поновно продужење тражи 

на период од наредних 5 година. 

 

Увидом у достављену документацију утврђено је да предметни Захтјев за појединачно изузеће 

није потпун, па је Конкуренцијски савјет у складу са одредбом члана 29. Закона о конкуренцији, 

Пуномоћнику подносиоца захтјева за продужење рока, дана 27.6.2019.године, под бројем: УП-

06-26-4-033-2/19,  упутио захтјев за допуну документације, што је испоштовано доставом  

поднесака број: УП-06-26-3-013-4/19 од 10.7.2019. године.  
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Подноситељи захтјева у свом Захтјеву и допунама истог у битном наводе и сљедеће:  

 

- предметни Захтјев за продужење рока поднесен је у смислу члана 6. став 3. Закона о 

конкуренцији; 

- да је Конкуренцијско вијеће дана 14.6.2010. године под бројем : 01-01-26-001-11-II/2010 

донијело Рјешење о појединачном изузећу од забране предметног Уговора; 

-  да је Конкуренцијски савјет дана 9.12.2014. године на Захтјев странке и послије 

проведеног поступка, донио рјешење број: 02-26-4-25-13-II/2014 о продужењу појединачног 

изузећа Уговора од забране. 

 

Потврда о комплетном и уредном Захтјеву за продужење рока појединачног изузећа од забране 

предметног Уговора, сходно члану 29. став (3), издата је од стране Конкуренцијског савјета дана 

23.7.2019. године под бројем: УП-06-26-4-013-5/19.  

 

Конкуренцијски савјет је на основу навода и документације уз предметни Захтјев за продужење 

рока утврдио да је дана 9.12.2014. године на Захтјев привредног субјекта ИМЦ, Бања Лука, ул. 

Бана Милосављевића број 8, 78000 Бања Лука,  послије проведеног поступка, већ једанпут донио 

рјешење под бројем: 02-26-4-25-13-II/2014 о продужењу појединачног изузећа предметног 

Уговора од забране у складу с чланом 6. Закона о конкуренцији. 

 

Предметни Уговор је најприје изузет од забране у максималном трајању од 5 година, на основу 

рјешења Конкуренцијског савјета број: 01-01-26-001-11-II/2010 од 14.6.2010. године, а потом 

изузеће од забране продужено на додатних 5 година, на основу рјешења Конкуренцијског савјета 

број: 02-26-4-25-13-II/2014 од  9.12.2014. године. 

 

Закон о конкуренцији чланом 6. став (2) прописује да појединачно изузеће има ограничен рок 

трајања  и да не може трајати дуже од пет година, односно ставом (3) истог члана прописано је 

да се овај рок на захтјев странке може поново продужити за највише пет година, уколико се 

докаже да предметни уговор и даље задовољава услове из члана 4. став (3) Закона о 

конкуренцији. 

 

У складу с напријед наведеним, одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 

  

Административна такса  

 

Подносилац захтјева на ово Рјешење, у складу са одредбом члана 2. став (1) тарифни број 107. 

тачка б) Одлуке о висини административних такси у вези са процесним радњама пред 

Конкуренцијским савјетом (''Службени гласник БиХ'', бр. 30/06,18/11 и 75/18) је дужан платити 

административну таксу у износу од 1.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне и 

Херцеговине. 

 

Поука о правном лијеку 

 

Против овог Рјешења није допуштена жалба. 

 

Незадовољна странка 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 

 

 


