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BOSNA I HERCEGOVINA 
Konkurencijsko vijeće 

 

 
           БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

            Koнкурeнциjски сaвjeт 

 

Број: УП-05-26-4-034-19/16 

Сарајево: 08.05.2017. године 

 

 

На основу члана 25., члана 42. став (2), а у вези са чланом 4. ст. (1) и (3), чланом 5. и чланом 6. 

ст. (2) и (5) Закона о конкуренцији (''Службени гласник БиХ'', бр. 48/05, 76/07 и 80/09) у поступку 

покренутом по Захтјеву за појединачно изузеће споразума од забране, запримљеном дана 

03.11.2016. године под бројем УП-05-26-4-034-1/16, привредних субјеката ''Zeochem'' AG, 

Seestrasse 108-CH-8707 Uetikon am See, Швицарска и ''Алумина'' д.о.о. Зворник, Каракај бб, 75400 

Зворник, Босна и Херцеговина, које заступа адвокат Нихад Сијерчић, ул. Фра Анђела Звиздовића 

бр. 1, 71000 Сарајево, Конкуренцијски савјет на 2. (другој) сједници одржаној дана 08.05.2017. 

године, донио је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 

 

1. Утврђује се појединачно изузеће од забране Оквирног уговора о испоруци закљученог дана 

14.09.2016. године између привредних субјеката ''Zeochem'' AG, Seestrasse 108-CH-8707 

Uetikon am See, Швицарска и ''Алумина'' д.о.о. Зворник, Каракај бб, 75400 Зворник, Босна и 

Херцеговина, у смислу члана 4. ст. (1) и (3) и члана 5. Закона о конкуренцији.  

 

2. Појединачно изузеће од забране Оквирног уговора о испоруци из тачке (1) диспозитива овог 

Рјешења утврђује се на временски период од 5 (пет) година и важи од дана његовог 

закључења, у складу са чланом 6. став (5) Закона о конкуренцији.   

 

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

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 

03.11.2016. године, под бројем УП-05-26-4-034-1/16 запримио Захтјев за појединачно изузеће 

споразума од забране (у даљем тексту: Захтјев), заједнички поднесен од стране привредних 

субјеката ''Zeochem'' AG, Seestrasse 108-CH-8707 Uetikon am See, Швицарска (у даљем тексту: 

''Зеоцхем'' или Подносилац захтјева) и ''Алумина'' д.о.о. Зворник, Каракај бб, 75400 Зворник, 

Босна и Херцеговина (у даљем тексту: ''Алумина'' или Подносилац захтјева), које заступа адвокат 

Нихад Сијерчић, ул. Фра Анђела Звиздовића бр. 1, 71000 Сарајево. 

 

Захтјев је поднесен у складу са члановима 4. и 5. Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон), 

а односи се на појединачно изузеће од забране Оквирног уговора о испоруци закљученог између 

Подносилаца захтјева дана 14.09.2016. године (у даљем тексту: Уговор).  

 

Увидом у сву достављену документацију, утврђено је да Захтјев није комплетан и да га је 

потребно допунити у складу са чланом 29. став (1) Закона, па је Конкуренцијски савјет од 

Подносилаца захтјева, затражио да га допуне. Допуне захтјева су тражене сљедећим актима: број 

УП-05-26-4-034-2/16 од 10.11.2016. године, број УП-05-26-4-034-4/16 од 06.12.2016. године и 

број УП-05-26-4-034-9/16 од 19.01.2016. године. Подносиоци захтјева су допуне Захтјева 

доставили сљедећим поднесцима: број УП-05-26-4-034-3/16  од 18.11.2016. године, број УП-05-
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26-4-034-7/16 од 29.12.2016. године, број: УП-05-26-4-034-8/16 од 16.01.2017. године, број УП-

05-26-4-034-10/16 од 20.01.2017. године и број УП-05-26-4-034-11/16 од 24.01.2017. године. 

 

Након што су Подносиоци захтјева доставили тражене допуне Конкуренцијски савјет је у складу 

са чланом 29. став (3), дана 14.02.2017. године под бројем УП-05-26-4-034-12/16, издао Потврду 

о комплетном и уредном Захтјеву.  

 
Подносиоци захтјева у свом Захтјеву у битном наводе сљедеће: 

 

- Да је привредни субјекат ''Zeochem'', регистрован у Судском регистру привредних субјеката у 

кантону Цирих под бројем ЦХ-109.446.265, са основном дјелатношћу производње и продаје 

висококвалитетних молекуларних сита и хроматографских гелова; 

 

- Да је привредни субјекат ''Алумина'', према рјешењу Окружног привредног суда у Бијељини 

број 059-0-Рег-16-000 410 од дана 01.07.2016. године, регистрован са матичним бројем субјекта 

уписа (МБС) 59-01-0145-14 (1-5676) и матичним бројем (МБ) 01975323, са основном 

дјелатношћу производње глинице, хидрата, зеолита и воденог стакла; 

 

- Да Подносиоци захтјева нису стварни ни потенцијални конкуренти, јер су активни на 

различитим нивоима производње, гдје је привредни субјекат ''Алумина'' активан у производњи 

сировина (полупроизвода), а привредни субјекат ''Zeochem'' у производњи финалних производа; 

 

- Да су привредни субјекти ''Zeochem'' и ''Алумина'' дана 14.09.2016. године закључили Уговор 

на период од 10 година, који је ступио на снагу даном потписивања, осим одредби које су везане 

за одобрење конкуренције, а које се односе на ексклузивност и забрану конкуренције; 

 

- Да се Уговором успоставља оквир за сарадњу између привредних субјеката ''Zeochem'' и 

''Алумина'', гдје ће привредни субјекат ''Zeochem'' дати привредном субјекту ''Алумина'' 

одговарајућу опрему и know-how на основу које ће производити одговарајуће полупроизводе 

(сирови силика гел, прах за активна молекуларна сита и зеолит у праху) искључиво за потребе 

прераде и пеоизводње готових производа од стране привредног субјекта ''Zeochem''. Прерадом 

наведених полупроизвода (који се употребљавају као сировина), привредни субјекат ''Zeochem'' 

ће производити прах за молекуларна сита, који се користи за премазе, заптивне масе и љепила, 

односно апликације за сушење; 

 

- Да је циљ Уговора гледано са стране привредног субјекта ''Zeochem'' обезбјеђивање стабилног 

снабдјевања сировинама, док је гледано са стране привредног субјекта ''Алумина'' то 

проширивање производне дјелатности, стицање специјализованог know-how и обезбјеђивање 

стабилног пласмана производа у периоду трајања уговора; 

 

- Да према Одлуци о групном изузећу споразума између привредних субјеката који дјелују на 

различитим нивоима производње односно дистрибуције (вертикални споразуми) Уговор може 

представљати вертикални споразум о искључивом снабдјевању уз обавезу неконкурисања 

између уговорних страна или може представљати споразум о трансферу технологије лиценци и 

know-how, у складу са Одлуком о групном изузећу споразума о преносу технологије, лиценци и 

know-how; 

 

- Да законски основ за подношење Захтјева представљају чланови 4. и 5. Закона, у складу са 

којим Конкуренцијски савјет може изузети поједини рестриктивни споразум од забране, уколико 

доприноси унапређењу производње и дистрибуције робе и/или услуга унутар БиХ, или 

промоцији техничког и економског напретка, при чему потрошачима омогућава правичан удио 

користи под условом да не намеће ограничења која нису неопходна за постизање циља 

споразума, односно да не омогућава искључивање конкуренције у битном дијелу предметних 

производа или услуга.   
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Подносиоци захтјева од Конкуренцијског савјета у коначници траже да одбаци Захтјев јер 

предметни Уговор не представља рестриктивни споразум, с обзиром да нису испуњени услови 

за вођење поступка појединачног изузећа од споразума, односно у случају да Конкуренцијски 

савјет не донесе такву одлуку, као алтернативу предлажу да Конкуренцијски савјет донесе 

одлуку којом ће утврдити појединачно изузеће Уговора у смислу члана 4. став (1) и (3) и члана 

5. Закона и то на период од 5 година, рачунајући од дана закључења Уговора.  

 

Конкуренцијски савјет је на основу навода из Захтјева и достављене документације оцијенио да 

појединачно изузеће предметног Уговора није могуће утврдити без провођења поступка, па је 

сходно томе дана 14.02.2017. године под бројем: УП-05-26-4-034-14/16 донио Закључак о 

покретању поступка (у даљем тексту: Закључак).  

 
Конкуренцијски савјет је у складу са чланом 33. став (1) Закона, актом број: УП-05-26-4-034-

18/16 од дана 14.02.2017. године, доставио Подносиоцима захтјева Закључак. 

 

1. Странке у поступку (учесници споразума) 

 

Странке у поступку су привредни субјекат ''Zeochem'' и привредни субјекат ''Алумина''. 

 

1.1 ''Zeochem''  

 

Привредни субјекат ''Zeochem'', дионичко друштво (АГ) са сједиштем на адреси Seestrasse 108-

CH-8707 Uteikon am See, Швицарска, регистрован је у Судском регистру привредних субјеката у 

кантону Цирих под бројем: ЦХ-109.446.265, чија је основна дјелатност производња и продаја 

висококвалитетних молекуларних сита (користе се за третман гасом, системе зрачних кочница, 

медицински кисик и уклањање непријатних мириса) и хроматографских гелова (нарочито силика 

гела). Прије провођења Уговора привредни субјекат ''Zeochem'' није био присутан на тржишту 

Босне и Херцеговине. 

 

Пивредни субјекат ''Zeochem'' је у 100% власништву привредног субјекта ''CHP Chemie + Papier 

Holding'' AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Швицарска, са регистрацијским бројем ЦХЕ-

107.912.500, чија је основна дјелатност производња молекуларних сита, кроматографских гелова 

и деутерираних отапала. 

 

Привредни субјекат ''Zeochem'' у складу са законима Швицарске, као зависно друштво 

привредног субјекта ''CHP Chemie + Papier Holding'' AG, Швицарска, није обавезно сачињавати, 

односно објављивати годишње финансијске извјештаје. Консолидовани подаци привредног 

субјекта ''Zeochem'' за 2015. годину налазе се у оквиру финансијског извјештаја привредног 

субјекта ''CHP Chemie + Papier Holding'' AG, Швицарска, који је у 2015. години остварио укупан 

годишњи приход у износу од 420.056.000,00 ЦХФ (према средњем курсу Централне банке БиХ 

на дан 28.03.2017. године износи 766.879.436,96 КМ), од тога је 420.053.474,00 ЦХФ 

(766.874.825.34 КМ) остварено на страном тржишту, а 2.526,00 ЦХФ (4.611,62 КМ) на домаћем 

тржишту.   

 

Повезано друштво привредног субјекта ''Zeochem'' у Босни и Херцеговини је ''Zeochem'' д.о.о. 

Зворник, Каракај 105а, 75400 Зворник (у даљем тексту: ''Zeochem'' Зворник), који је у 100% 

власништву привредног субјекта ''CHP Chemie + Papier Holding'' AG, Швицарска. Привредни 

субјекат ''Zeochem'' Зворник према рјешењу о регистрацији Окружног привредног суда у 

Бијељини број: 059-0-Рег-16-000 658 основан је дана 21.09.2016. године, са МБС: 59-01-0085-16 

и МБ: 11149057. Регистрована претежна пословна дјелатност је производња осталих хемијских 

производа. 

 

1.2. ''Алумина''  
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Привредни субјекат ''Алумина'', са сједиштем на адреси Каракај бб, Каракај, 75400 Зворник, 

према рјешењу о регистрацији Окружног привредног суда у Бијељини број: 059-0-Рег-16-000 410 

од дана 01.07.2016. године, са МБС: 59-01-0145-14 (1-5676) и МБ: 01975323, чија је основна 

дјелатност производња глинице, хидрата, зеолита и воденог стакла. 

 

Пивредни субјекат ''Алумина'' је у 100% власништву привредног субјекта Фабрика глинице 

''БИРАЧ'' а.д. Зворник у стечају, Каракај бб, Каракај, 75400 Зворник, са Рег.бр./МБС: 02-

221102/01, чија је основна дјелатност производња алуминијума. 

 

Укупан годишњи приход који је остварио привредни субјекат ''Алумина'' у 2015. години износио 

је 221.288.408,00 КМ, од тога је 195.860.502,00 КМ остварено на страном тржишту, а 

25.427.906,00 КМ на домаћем тржишту.  

 

Поред привредног субјекта Фабрика глинице ''БИРАЧ'' а.д. Зворник у стечају, као његовог 

власника, повезана друштва привредног субјекта ''Алумина'' у Босни и Херцеговини су: 

 

- ''Механика'' д.о.о. Зворник, Каракај бб, 75400 Зворник, основна дјелатност: машинска обрада 

метала, 100% власничког учешћа привредног субјекта Фабрика глинице ''БИРАЧ'' а.д. Зворник у 

стечају; 

 

- ''ЗД Бирач Енерго'' д.о.о Зворник, Каракај бб, 75400 Зворник, основна дјелатност: посредовање 

у трговини горивима, рудама, металима и индустријским хемикалијама, 100% власничког 

учешћа привредног субјекта Фабрика глинице ''БИРАЧ'' а.д. Зворник у стечају; 

 

- ''Алусил'' д.о.о. Звроник, Каракај бб, 75400 Зворник, основна дјелатност: производња осталих 

основних неорганских хемикалија, 100% власничког учешћа привредног субјекта ''Алумина''; 

 

- Рудник боксита ''Сребреница'' а.д. Сребреница, Миливоја Мићића бб, 75430 Сребреница, 

основна дјелатност: вађење осталих руда обојених метала, 72,5% власничког учешћа АБ ''Бирач 

Европе'', Каунас, Литванија; 

 

- АБ ''Бирач Европе'', Каунас, Литванија, основна дјелатност: ископавање боксита, производња 

глинице, сировине за производњу алуминијума, 100% власничког учешћа привредног субјекта 

Фабрика глинице ''БИРАЧ'' а.д. Зворник у стечају. 

 

2. Правни оквир предметног поступка  

 

Конкуренцијски савјет је у провођењу предметног поступка примијенио одредбе Закона, Одлуке 

о групном изузећу споразума између привредних субјеката који дјелују на различитим нивоима 

производње односно дистрибуције (вертикални споразуми) (''Службени гласник БиХ'', број 

18/06), Одлуком о групном изузећу споразума о преносу технологије, лиценци и know-how 

(''Службени гласник БиХ'', бр. 15/06), 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. 

 

3. Релевантно тржиште 

 

Како би утврдио да ли су испуњени услови за појединачно изузеће, Конкуренцијски савјет је 

приликом оцјене предметног Уговора утврдио релевантно тржиште производа и релевантно 

географско тржиште, а у складу са чланом 3. Закона и одредбама Одлуке о утврђивању 

релевантног тржишта.  
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Релевантно тржиште, у смислу члана 3. Закона, те чл. 4. и 5. Одлуке о утврђивању релевантног 

тржишта, чини тржиште одређених производа које су предмет обављања дјелатности на 

одређеном географском тржишту. Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног 

тржишта, релевантно тржиште производа обухвата све производе које потрошачи сматрају 

међусобно замјењивим, под прихватљивим условима, имајући у виду посебно њихове битне 

карактеристике, квалитет, уобичајену намјену, начин употребе, услове продаје и цијене. 

 

Релевантно тржиште за оцјену предметног споразума одређено је према основној дјелатности и 

географском подручју на којем учесници у споразуму обављају дјелатност. 

У складу са чланом 1.1. Уговора, производи који су предмет споразума су индустријске 

сировине, односно минерали: сирови силика гел (водено стакло), прах за активна молекуларна 

сита и зеолит у праху, а тржиште на које се односе ефекти Уговора су тржиште производње и 

продаје алумосиликата. У складу с тим релевантно тржиште производа је производња и продаја 

алумосиликата. 

 

С обзиром да се уговорна сарадња у складу са Уговором односи на цијелу територију Босне и 

Херцеговине, релевантно географско тржиште предметног споразума је тржиште Босне и 

Херцеговине. 

  

Слиједом наведеног, под релевантним тржиштем предметног споразума сматра се тржиште 

производње и продаје алумосиликата у Босни и Херцеговини. 

 

4. Анализа релевантног тржишта 

 

Подносиоци захтјева нису међусобни конкуренти јер послују на различитим тржиштима, 

односно различитим нивоима производње. Прије провођења Уговора привредни субјекат 

''Zeochem'' није био присутан на релевантном тржишту, док је привредни субјекат ''Алумина'' 

имао 100% учешћа на релевантном тржишту. 

 

Након провођења Уговора стање на релевантном тржишту би остало непромјењено, с тим да би 

на њему дошло до појаве нових производа који би се по први пут производили у Босни и 

Херцеговини. 

 

Према наводима Подносилаца захтјева послије провођења Уговора привредни субјекат 

''Zeochem'' би претежно продавао финалне производе изван Босне и Херцеговине са ограниченим 

ефектима на локалном тржишту, с обзиром да се његове конкретне производне активности 

претежно обављају ради извоза.  

 

5. Природа, предмет и циљ споразума 

 

Подносиоци захтјева нису стварни ни потенцијални конкуренти, с обзиром да су активни на 

различитим нивоима производње. Привредни субјекат ''Алумина'' је активан у производњи 

сировина (полупроизвода), а привредни субјекат ''Zeochem'', који тренутно није активан у Босни 

и Херцеговини, након провођења Уговора био би активан у преради сировина привредног 

субјекта ''Алумина'' у финалне производе. 

 

Подносиоци захтјева сматрају да према Одлуци о групном изузећу споразума између привредних 

субјеката који дјелују на различитим нивоима производње односно дистрибуције (вертикални 

споразуми) Уговор представља вертикални споразум о искључивом снабдјевању уз обавезу 

неконкурисања између уговорних страна. Поред тога сматрају да је Уговор могуће у одређеној 

мјери окарактерисати и као споразум о трансферу технологије лиценци и know-how, у складу са 

Одлуком о групном изузећу споразума о преносу технологије, лиценци и know-how. 
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Уговор између привредних субјеката ''Zeochem'' и ''Алумина'' закључен је на период од 10 година 

у складу са чланом 18.1. Уговора. Одређене одредбе Уговора наведене у члану 18.2. Уговора 

(клаузуле: 2.2. г), 2.3. е), 2.3. ф), 5.1.1.,5.1.2., 5.2.3., 6.2. и 6.3.) садрже одредбе које постају 

примјењиве тек након одобрења конкуренције. Ради се о одредбама у којима се прописује: 

- да у сврху реализације предметне сарадње привредни субјекат ''Zeochem'' има право на 

ексклузивну продају готових производа произведених од сировина привредног субјекта 

''Алумина''; 

- да у оквиру предметне сарадње привредни субјекат ''Алумина'' користи знања и искуства и 

опрему испоручену од стране привредног субјекта ''Zeochem'' и купљену опрему само за 

производњу сировина за привредни субјекат ''Zeochem'';  

- да у оквиру предметне сарадње привредни субјекат ''Алумина'' није у конкурентском односу 

са привредним субјектом ''Zeochem'' у производњи, продаји или дистрибуцији производа које 

производи привредни субјекат ''Зеоцхем'';  

- да привредни субјекат ''Zeochem'' пружа привредном субјекту ''Алумина'' знања и искуства за 

производњу сировина, а да је привредни субјекат ''Алумина'' обавезан користити знања и 

искуства искључиво за производњу сировина за привредни субјекат ''Zeochem'' током трајања 

Уговора и чувати повјерљивост знања и искустава;  

- да накнада за знање и искуства која даје привредни субјекат ''Zeochem'' износи 3.000.000,00 

ЕУР и да је Алумина изузета од плаћања те накнаде под условом да се знања и искуства користе 

искључиво за производњу сировина за привредни субјекат ''Zeochem'' током трајања Уговора;  

- да уколико привредни субјекат ''Zeochem'', током трајања Уговора, развије додатна знања и 

искуства, и пружи тако дадатно развијена знања и искуства привредном субјекту ''Алумина'', 

уговорне стране прије пружања таквих додатно развијених знања и искустава, узајамно 

разматрају у доброј вјери одговарајуће повећање накнаде за знања и искуства које одражава 

повећану вриједност измјењених знања и искустава;  

- да привредни субјекат ''Алумина'' у току трајања уговора додјељује привредном субјекту 

''Zeochem'' неопозиво право првокупа за објектну линију за производњу силиконског гела 60А и 

сировог силиконског гела 90А; 

- да привредни субјекат ''Алумина'' у току трајања Уговора има ексклузивност да врши 

испоруку сировина привредном субјекат ''Zeochem''; 

- да се привредни субјекат ''Алумина'' у току трајања Уговора обавезује на забрану 

конкуренције у односу на привредне субјекте ''Zeochem'' или ''Zeochem Зворник''. 

 

Према Подносиоцима захтјева предмет Уговора је успостављање оквира за сарадњу између 

привредних субјеката ''Zeochem'' и ''Алумина'', гдје ће привредни субјекат ''Zeochem'' дати 

привредном субјекту ''Алумина'' одговарајућу опрему и know-how на основу које ће производити 

одговарајуће полупроизводе (сирови силика гел, прах за активна молекуларна сита и зеолит у 

праху) искључиво за потребе прераде и пеоизводње готових производа од стране привредног 

субјекта ''Zeochem''. Прерадом наведених полупроизвода (који се употребљавају као сировина), 

привредни субјект ''Zeochem'' ће производити прах за молекуларна сита, који се користи за 

премазе, заптивне масе и љепила, односно апликације за сушење. Прецизније речено, Уговор се 

односи на пренос know-how и опреме у замјену за индустријско снабдјевање полупроизводима.  

 

Циљ уговора гледано са стране привредног субјекта ''Zeochem'' је обезбјеђивање стабилног 

снабдјевања сировинама, док гледано са стране привредног субјекта ''Алумина'' то је 

проширивање производне дјелатности, стицање специјализованог know-how и обезбјеђивање 

стабилног пласмана производа у периоду трајања уговора. 

 

6. Ефекти који ће настати провођењем споразума 

 

Уговор се не односи на финалне производе који се продају потрошачима, па тако нема  директних 

ефеката на цијене или квалитет таквих производа. Међутим, индиректне користи за потрошаче 

се огледају у смањењу трошкова производње, релевантних производа, односно увођењу 
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иновативних производа на локалном тржишту, што ће омогућити укупни пад трошкова у 

производњи и пласману финалних производа. 

 

Позитивни ефекти проширења обима и квалитета производње у оквиру пословања привредног 

субјекта ''Алумина'', као и отпочињање производње привредног субјекта ''Zeochem'', могу се 

проширити и на друге производе које наведени привредни субјекти производе или би могли 

производити на тржишту Босне и Херцеговине у будућности. 

 

7. Утврђено чињенично стање и оцјена доказа 

 

У складу са чланом 4. став (1) Закона, забрањени су 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 

спрјечавање, ограничавање или нарушавање тржишне конкуренције на релевантном тржишту, а 

који се односе на директно или индиректно утврђивање куповних и продајних цијена или било 

којих других трговачких услова, ограничавање и контролу производње, тржишта, техничког 

развоја или улагања, подјелу тржишта или извора снабдијевања, примјену различитих услова за 

идентичне трансакције са другим привредним субјектима, доводећи их у неповољан положај у 

односу на конкуренцију, закључивање таквих споразума којима се друга страна условљава да 

прихвати додатне обавезе које по својој природи или обичајима у трговини нису у вези са 

предметом споразума. 

 

У смислу члана 4. став (3) Закона, предметни споразуми нису забрањени ако доприносе 

унапрјеђењу производње или дистрибуције робе и/или услуга унутар Босне и Херцеговине, или 

промоцији економског развоја и техничког развоја, при чему потрошачима омогућавају правичан 

удио користи која из њих произилази, а који намећу само ограничења неопходна за постизање 

циљева и не омогућавају искључивање конкуренције у битном дијелу предметних производа или 

услуга.  

 

У складу са чланом 5. став (1) Закона, Конкуренцијски савјет, на захтјев једне или више странака 

у споразуму може донијети рјешење о појединачном изузећу од забране споразума, из члана 4. 

став (1) Закона, ако споразум испуњава услове, из члана 4. став (3) Закона. 

 

У конкретном случају ради се о споразуму о искључивом снабдијевању привредног субјекта 

''Zeochem'' сировинама (полупроизводима) које су предмет Уговора од стране привредног 

субјекта ''Алумина'', у замјену за know-how и опрему којом ће привредни субјекат ''Алумина'' 

производити одређене полупроизводе искључиво за потребе прераде и производње готових 

производа од стране привредног субјекта ''Zeochem''.  

 

Конкуренцијски савјет је у складу са наводима Подносилаца захтјева извршио анализу 

предметног Уговора, у смислу провјере услова за постојање групних изузећа која су прописана 

у члану 7. став (1) тачка б) и ц) Закона, а везано за одредбе Одлуке о групном изузећу споразума 

између привредних субјеката који дјелују на различитим нивоима производње односно 

дистрибуције (вертикални споразуми), као и одредбе Одлуке о групном изузећу споразума о 

преносу технологије, лиценци и know-how. Утврђено је да се у предметном случају наведене 

одредбе о групним изузећима не могу примјенити јер одредбе Уговора не испуњавају све услове 

предвиђене за групно изузеће споразума од забране. 

 

У складу са наведеним, Конкуренцијски савјет је оцијенио да Уговор садржи одредбе које 

ограничавају конкуренцију (клаузуле 2.2. г), 2.3. е), 2.3. ф), 5.1.1.,5.1.2., 5.2.3., 6.2. и 6.3.), а које 

се односе на забрањене споразуме прописане у члану 4. став (1) Закона, али да су Подносиоци 

захтјева у довољној мјери аргументовали и доказали испуњеност Законом прописаних услова за 

појединачно изузеће предметног рестриктивног Уговора од забране, будући да ће исти 

допринијети унапређењу производње или дистрибуције роба и/или услуга у Босни и 
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Херцеговини, промоцију техничког и економског развоја, при чему ће потрошачима омогућити 

правичан удио користи која из њих произилази, јер се закључивањем и спровођењем Уговора 

намећу само ограничења неопходна за постизање циљева и не искључују конкуренције у битном 

дијелу предметних производа и/или услуга, у смислу члана 4. став (3) Закона. 

 

Имајући у виду чињеницу да се на територији Босне и Херцеговине једино привредни субјекат 

''Алумина'' бави производњом релевантног производа, Конкуренцијски савјет је приликом 

доношења своје одлуке у обзир узео позитивне ефекте које ће реализација Уговора имати на 

проширење обима и квалитета производње и пословања привредног субјекта ''Алумина'', а 

нарочито због тога што ће се након провођења Уговора одређени релевантни производи први пут 

наћи на тржишту Босне и Херцеговине. Сходно наведеном, Конкуренцијски савјет је одлучио 

као у тачки 1. диспозитива овог Рјешења. 

 

Како је одредбама члана 6. став (2) Закона прописано да појединачно изузеће не може трајати 

дуже од пет година, а ставом (5) истог члана да појединачно изузеће важи од дана закључивања 

споразума, Конкуренцијски савјет је одлучио као у тачки 2. диспозитива овог Рјешења. 

 

8. Административна такса  

 

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

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

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

административну таксу у износу од 2.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне и 

Херцеговине. 

 

6. 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  


