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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 
 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

Број: УП 03-26-2-018-40/19 

Сарајево,  23.09.2020. године 

 

На основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (2), а у вези са чланом 10. став (2) тачка д), 

Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09),  поступајући по 

захтјеву број: УП-03-26-2-018-38/19 од 19.08.2020. године привредног субјекта „Централно 

гријање“ д.д. Тузла, ул. Кречанска бр. 1. 75 000 Тузла, ради продужења рока за поступање по 

Рјешењу УП 03-26-2-018-30/19 од 28.05.2020. године, Конкуренцијски савјет на 

73.(седамдесеттрећој) сједници одржаној дана  23.09.2020. године, је донио  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Продужава се рок за поступања по тачки 2. Рјешења број: УП 03-26-2-018-30/19 од 

28.05.2020. године привредном субјекту Централно гријање д.д. Тузла до 30.11.2020. 

године, који је дужан да у остављеном року достави доказ о извршењу истог. 

 

2. Уколико привредни субјекат Централно гријање д.д. Тузла не поступи у складу са 

тачком 1. овог Рјешења, изрећи ће му се новчана казна у складу са одредбама члана  48. 

став (1) тачка д) и ставом (2) истог члана. 

 

3. 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 је у поступку утврђивања злоупотребе 

доминантног положаја покренутог по службеној дужности против привредног субјекта 

Централно гријање д.д. Тузла, Кречанска 1, 75 000 Тузла, дана 28.05.2020. године, донио 

Рјешење број: УП 03-26-2-018-30/19, којим је привредном субјекту Централно гријање д.д. 

Тузла наложено да у року од 60 дана од дана пријема овог Рјешења измијени члан 29. Општих 

услова за прикључење на систем даљинског гријања и испоруку топлинске енергије број: 01-

5439-2010/II-ВНР-1 од 05.01.2010. године (у даљем тексту: Општи услови) на начин да се 

одредбе истог ускладе са Законом о конкуренцији, те да у остављеном року достави доказ о 

извршењу.  

 

Према Обавјештењу о пријему писмена, привредни субјекат Централно гријање д.д. Тузла је 

дана 01.06.2020. године запримио предметно Рјешење, те је рок од 60 дана о поступању по 

истом истекао. Обзиром да у остављеном року нису доставили доказ о извршењу Рјешења, 

Конкуренцијски савјет је дана 06.08.2020. године под бројем УП 03-26-2-018-37/19 упутио 

Захтјев за достављање доказа о извршењу Рјешења број: УП 03-26-2-018-30/19.  

 

Привредни субјекат Централно гријање д.д. Тузла је дана 19.08.2020. године доставио 

Обавјештење запримљено под бројем: УП 03-26-2-018-38/19 у ком се између осталог наводи да 

из више објективних разлога нису били у могућности започети процедуру измјена Општих 

услова. Првенствено истичу да је Одлуком о комуналним дјелатностима ("Службени гласник 

Опћине Тузла" број 9/07), у члану 4. од стране Опћинског вијећа Тузла овом привредном 
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друштву повјерено снабдијевање топлинском енергијом града Тузла под прописаним условима. 

Ова дјелатност је уређена Одлуком о снабдијевању града Тузла топлотном енергијом 

("Службени гласник Опћине Тузла" број 10/17), коју је такође усвојило Градско вијеће Града 

Тузла на дан 30.10.2017. године. Надаље се истиче да Градско (раније Опћинско) вијеће Тузла 

даје сагласност на Опште услове, те да такође на сваку евентуалну измјену Општих услова 

Градско вијеће Тузла мора дати сагласност. Обзиром да се ради о измјени која има стратешки 

значај за пословање и економску одрживост овог привредног друштва у обављању дјелатности 

дистрибуције топлотне енергије, предметна измјена у складу са Статутом Централно гријање 

д.д. Тузла, обавезно треба бити усвојена на Скупштини друштва као акт којег би Надзорни 

одбор овог друштва прослиједио у процедуру Градског вијећа за добијање неопходне 

сагласности. Уважавајући чињеницу да је због познатог проблема пандемије COVID-19, као и 

сезоне годишњих одмора, редуцирана могућност заказивања сједница свих наведених 

колективних органа, није ни било реалне могућности да се проведе процедура измјене Општих 

услова у наложеном дијелу. Привредни субјекат Централно гријање д.д. Тузла истиче да су 

горе наведени разлози општепознати и објективни и на исте се није могло утицати, па није ни 

било могуће да се приступи предметним измјенама, јер би се тиме кршиле Одлуке Градског 

вијећа Тузла, које имају обавезујућу правну снагу. У поднеску се надаље наводи да сматрају да 

ће Конкуренцијски савјет имати разумијевања за наведене околности, јер се не ради о хитним 

питањима, и да ће оставити додатно вријеме за реализацију наложеног. 

 

Конкуренцијски савјет је након разматрања изнесених навода, исте узео као објективне и 

оправдане те је имајући у виду да пандемија вируса COVID-19 и даље траје, оставио рок за 

поступање по Рјешењу УП 03-26-2-018-30/19 од 28.05.2020. године до 30.11.2020.године.  

 

У складу са чланом 48. став (1) тачка д) Закона о конкуренцији, тежом повредом закона се 

сматра уколико се не поступи по одлуци Конкуренцијског савјета из члана 42. Закона, те се за 

тежу повреду може изрећи новчана казна у износу највише до 10% вриједности укупног 

годишњег прихода привредног субјекта, из године која је претходила години у којој је 

наступила повреда. Такође, Конкуренцијски савјет може изрећи одговорном лицу привредног 

субјекта из става (1) овог члана новчану казну у износу од 15.000 КМ до 50.000 КМ. 

 

У складу са наведеним, одлучено је као у тачки 1. и 2. диспозитива овог Рјешења. 

 

 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. 

 

 

 

 

 

                    Предсједник 

 

                                                др. Стјепо Прањић 

 

 

 

                                                                              

 

  

   


