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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијски савјет 

 

Број:  04-26-3-019-102-II/16 

Сарајево,  17.05.2021. године 

 

На основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (2), а у вези са чланом 4. став (1) тачке а), 

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

поступајући по захтјеву број: 04-26-3-019-94-II/16 од 21.04.2021. године Министарства 

здравства Кантона Сарајево, ул. Реиса Џемалудина Чаушевића бр.1, 71 000 Сарајево, ради 

продужења рока за поступање по Рјешењу 04-26-3-019-88-II/16 од 12.03.2021. године, 

Конкуренцијски савјет на 87. (осамдесетседмој) сједници одржаној дана  17.05.2021. године, је 

донио  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Продужава се рок за поступања по тачки 2. Рјешења број: 04-26-3-019-88-II/16 од 

12.03.2021. године Министарству здравства Кантона Сарајево до 30.09.2021. године, 

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

 

2. Уколико Министарство здравства Кантона Сарајево 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 покренутом по Захтјеву за 

покретање поступка запримљеном дана 22.06.2016. године под бројем: 04-26-3-019-II/16 

поднесеном од стране Приватне гинеколошке ординације „Clarus“, Скендерија 24, 71 000 

Сарајево, Поликлинике доктор Гежо, Мустафе Камерића 10, 71 000 Сарајево, Поликлинике 

доктор Козарић, Радићева 15, 71 000 Сарајево, Гинеколошка ординација Амира Фрљак, Кемала 

Капетановића 13, 71 000 Сарајево, Поликлинике доктор Набил, Мустафе Пинтола, 71 000 

Сарајево и Поликлинике „Атријум“, Џемала Бједића 185, 71 210 Илиџа, сви заступани путем 

адвоката Мелихе Филиповић и Кенана Адемовића, Чобанија 8, 71 000 Сарајево, против Завода 

здравственог осигурања Кантона Сарајево, Ложионичка 2, 71 000 Сарајево и Министарства 

здравства Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71 000 Сарајево, дана 12.03.2021. 

године донио Рјешење број: 04-26-3-019-88-II/16. Предметним Рјешењем је утврђена повреда 

члана 4. став (1) под б) и ц) Закона о конкуренцији од стране Министарства здравства Кантона 

Сарајево, коме је  наложено да у року од 60 дана од дана пријема Рјешења донесе прописе о 

основама, критеријумима и мјерилима за закључивање уговора са здравственим установама 

којима се утврђују врста, обим и квалитет здравствених услуга које здравствена установа пружа 

осигураним лицима, накнаде које кантонални завод осигурања плаћа за пружање уговорних 

услуга, начин обрачунавања и плаћања услуга и друга узајамна права и обавезе уговорача. 
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Министарство здравства Кантона Сарајево је поднеском запримљеним у Конкуренцијском 

савјету дана 21.04.2021.године бод бројем: 04-26-3-019-94-II/16 доставило доказ о уплати 

изречене новчане казне. 

 

У наведеном акту се такође обавјештава Конкуренцијски савјет да је Министар здравства 

Кантона Сарајево  именовао Комисију за припрему Одлуке о утврђивању већег обима 

здравствених права, као основама, критеријумима и мјерилима за уговарање по основу 

обавезног здравственог осигурања са здравственим установама са подручја Кантона Сарајево, 

која је почела са радом. 

 Обзиром на комплексност акта који се треба донијети, а којим ће се уредити основи, 

критеријуми и мјерила за закључивање уговора са здравственим установама, те утврдити врста, 

обим и квалитет здравствених услуга које здравствене установе пружају осигураним лицима, 

накнаде које Завод здравственог осигурања Кантона Сарајево треба плаћати за пружање 

уговорених услуга, као и начинин обрачунавања и плаћања услуга, Комисија за припрему 

Одлуке, сматра да у остављеном рок од 60 дана није могуће испоштовати и донијети 

квалитетан документ којим ће се ријешити предметно питање. Са тим у вези се тражи од 

Конкуренцијског савјета да остављени рок од 60 дана продужи за још један разуман временски 

период како би се ово питање ријешило на квалитетан начин. Поднеском запримљеним 

04.05.20221. године под бројем:04-26-3-019-96-II/16, Министарство здравства КС предлаже да 

се рок за поступање по Рјешењу продужи до септембра 2021. године, да би се адекватно 

припремио пропис на основу ког би Завод здравственог осигурања КС могао уговарати 

специјалистичко консултативну дијагностику. Министарство здравства КС планира да изврши 

пробно тестирање донесеног прописа да се види како ће то све функционисати у пракси, јер се 

ни на који начин не смије угрозити функционисање јавног здравственог сектора. Све ово из 

разлога јер се са уговарањем специјалистичко консултативне дијагностике, не може почети 

половином текуће године, него тек од 2022. године. 

 

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

оправдане те, оставио рок за поступање по Рјешењу број: 04-26-3-019-88-II/16 од 12.03.2021. 

године до 30.09.2021. 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 

 

                                                                        


