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    BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

Број: 02-26-2-013-67-II/16 

Сарајево,  04.05.2017. године 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 25. став (1) тачка е), члана 

42. став (2) Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09)  и члана 

206. став (1) Закона о управном поступку Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 

29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и 53/16), у управном поступку доношења допунског рјешења, 

покренутом по Захтјеву привредног субјекта „ORTHO LIFE“ д.о.о. Бихаћ, ул. Сарајевска број 8., 

77 000 Бихаћ, Босна и Херцеговина, заступан по Санину Пешти, адвокату из Сарајева, на 1. 

(првој) сједници одржаној дана 04.05.2017. године, донијело је: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Захтјев за доношење допунског рјешења привредног субјекта „ORTHO LIFE“ д.о.о. Бихаћ, у 

поступку који се води пред Конкуренцијском савјетом Босне и Херцеговине под бројем: 02-26-

2-013-II/16, одбија се као неоснован. 

 

2. Овај Закључак биће објављен у „Службеном гласнику БиХ“, службеним гласницима ентитета 

и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

Образложење 

 

 Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је 

дана 07.03.2017. године, под бројем 02-26-2-013-61-II/16, запримио Захтјев за доношење 

допунског рјешења (у даљем тексту: Захтјев) поднесен од стране привредног субјекта „ORTHO 

LIFE“ д.о.о. Бихаћ, ул. Сарајевска број 8., 77 000 Бихаћ, Босна и Херцеговина (у даљем тексту: 

Ortho Life или Подносилац захтјева), путем адвоката Пешто Санина, ул. Џиџиковац бр. 8, 71 000 

Сарајево којим на основу члана 206. став (1) Закона о управном поступку („Службени гласник 

БиХ“, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и 53/16 - у даљем тексту: Закон о управном поступку) 

предлаже доношење допунског рјешења. 

 

У предметном Захтјеву се наводи да је Конкуренцијски савјет Рјешењем број: 02-26-2-

013-58-II/16 од дана 28.02.2017. године (у даљем тексту: Рјешење), у тачкама 1. до 3. диспозитива 

одбило захтјев привредног субјекта Ortho Life поднесен против Завода здравственог осигурања 

Унско-санског кантона ул. 5 Корпуса 10, 77 000 Бихаћ, Босна и Херцеговина (у даљем тексту: 

Завод) као неоснован у дјелу који се односи на повреду одредби члана 4. став (1) тачке б), ц) и д) 

Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09 - у даљем тексту: 

Закон), односно члана 10. став (2) тачке а), б) и ц) Закона, као и дио захтјева за накнаду трошкова 

поступка. 

 

Подносилац захтјева сматра да Конкуренцијски савјет у Рјешењу није одлучио о тачки V 

петита захтјева у којој се тражи да Конкуренцијски савјет наложи „Заводу здравственог 

осигурања Унско-санског кантона, ул. 5 Корпуса 10., 77 000 Бихаћ, Босна и Херцеговина, да 

почев од дана правоснажности и извршности рјешења, у овој правној ствари, омогући свим 

привредним субјектима који су регистровани као произвођачи и испоручиоци/дистрибутери 

ортопедских и других помагала код Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и 

Херцеговине, односно привредним субјектима који посједују одговарајућа одобрења за рад 

Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за обављање дјелатности 

производње и испоруке ортопедских и других помагала, закључење уговора о производњи и 

испоруци свих ортопедских и других помагала, зубнопротетске помоћи и зубнопротетских 
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надомјестака који се обезбјеђују у Заводу здравственог осигурања Унско-санског кантона на 

терет новчаних средстава тог Завода“. 

 

Конкуренцијски савјет је на 141. (стотинучетрдесетпрвој) сједници одржаној дана 

28.02.2017. године донио Рјешење којим је одбијен захтјев привредног субјекта Ortho Life 

поднесен против Завода, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) 

тачке б), ц) и д) Закона, односно утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја из 

члана 10. став (2) тачке а), б) и ц) Закона, као неоснован.  

 

Конкуренцијски савјет је у Рјешењу утврдио, да Завод као орган управе није учесник на 

релевантном тржишту, односно не обавља дјелатност која има економски карактер и не испуњава 

основи услов за злоупотребу доминантног положаја – нема доминантан положај на тржишту 

производње и испоруке ортопедских и других помагала на подручју Унско-санског катона 

предвиђених Одлуком о обиму права на кориштење ортопедских и других помагала, 

зубнопротетске помоћи и зубнопротетских надомјестака који се обезбјеђују у Заводу 

здравственог осигурања Унско-санског кантона („Службени гласник Унско-санског кантона“ 

број: 8/10 и 19/11) којом је утврђена јединствена Листа помагала, зубнопротетских средстава, 

санитарних справа и ендопротеза у којој су утврђени рокови трајања, стандарди за материјал од 

којег се израђују и висина учешћа Завода у њиховој набавци,  те је у тачки 2. диспозитива 

Рјешења  од 28.02.2017. године одбило захтјев као неоснован. 

 

Чланом 11. став (1)  тачка а) Закона, прописано је да Конкуренцијски савјет на основу чл. 

9 и 10. Закона, доноси рјешење којим утврђује доминантан положај и поступање привредних 

субјеката којим се злоупотребљава тај положај и спрјечава, ограничава или нарушава тржишна 

конкуренција, те трајање таквог понашања. 

 

Члан 11. став (1) тачке ц) и д) Закона прописују да Конкуренцијски савјет у рјешењу 

одређује  рокове и мјере за отклањање штетних посљедица поступања привредног субјекта код 

злоупотребе доминантног положаја, као и друге одговарајуће мјере које доприносе осигуравању 

конкуренције између привредних субјеката на релевантном тржишту, те рокове за њихово 

доношење. Обзиром да Конкуренцијски савјет у предметном поступку није утврдио да Завод има 

доминантан положај на релевантом тржишту, па самим тим је утврдио да није било повреде 

члана 10. Закона од стране Завода, Захтјев привредног субјекта Ortho Life  у смислу члана 11. 

став (1) Закона, а у вези са чланом 206. став (1) Закона о управном поступку, је неоснован. 

 

Конкуренцијски савјет, напомиње да је дана 10.04.2017. године, под бројем: 02-26-2-013-

64-II/16 запримио Тужбу привредног субјекта Ortho Life, заступаног по Санину Пешти, адвокату 

из Сарајева, којом је покренут управни спор против Рјешења Конкуренцијског савјета. 

Конкуренцијски савјет  је у складу са чланом 28. став (2) и (3) Закона о управним споровима 

(„Службени гласник БиХ“ број 19/02, 88/07, 83/08 и 74/10),  дана 26.04.2017. године, дао Одговор 

на тужбу број: 02-26-2-013-65-II/16.   

 

Имајући у виду наведено, Конкуренцијски савјет је одлучио као у тачки 1. диспозитива овога 

Закључка. 

 

Поука о правном лијеку 

 

Против овога Закључка није дозвољена жалба.  

 

Незадовољна страна може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 

30 дана од дана пријема, односно објаве овог Закључка. 

 

                                                                                                                       Предсједница: 
 

                                                                                                       мр. Аријана Регода-Дражић 


