
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

о обустављању поступка по Захтјеву за појединачно изузеће привредног субјекта Porsche 

BiH 
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Број: 06-26-4-030-47-II/14  

Сарајево, 08.05.2018. године 

 

Конкуренцијски савјет, 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), члана 122. став (2)  Закона о 

управном поступку («Службени гласник БиХ», бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и 40/16), у 

поступку покренутом по Захтјеву за појединачно изузеће од забране споразума, поднесеном од 

стране привредног субјекта „Porsche BH“ д.о.о. Сарајево, Игманска 36, 71 320 Вогошћа и 

поступајући по Пресуди Суда БиХ броја: С1 3 У 019789 17 У2 од 08.02.2018. године, на 27. 

(двадесетседмој) сједници одржаној дана 08.05.2018. године, је донио   

 

З А К Љ У Ч А К 

 

(1) Обуставља се поступак покренут Закључком о покретању поступка број: 06-26-4-030-13-

II/14 дана 13.11.2014. године, а по Захтјеву за  појединачно изузеће од забране споразума 

у смислу члана 5. став (1) Закона, привредног субјекта „Porsche BH“, ради одустанка 

странке. 

 

(2) Овај Закључак биће објављен 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 (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је 

запримио дана 08.09.2014. године под бројем: 06-26-4-030-II/14, Захтјев за појединачно изузеће 

од забране споразума (у даљем текст: Захтјев), у смислу члана 5. став (1) Закона о конкуренцији 

(у даљем тексту: Закон), који је поднесен од стране привредног субјекта „Porsche BH“ д.о.о. 

Сарајево, Игманска 36, 71 000 Сарајево заступаног по Адвокатском друштву „Марић &Цо“ д.о.о. 

Сарајево, Мехмеда Спахе 26, 71 000 Сарајево (у даљем тексту: Подносилац захтјева или „Porsche 

BH“) 

 

Споразум о конкуренцији (у даљем тексту:Споразум) је закључен дана 01.08.2014. године између 

привредног субјекта Друштво за заступање и трговину „АСА АУТО“ д.о.о. Сарајево, Булевар 

Меше Селимовића  16, 71 000 Сарајево као Продавца (у даљем тексту: „АСА АУТО“) уз 

приступање привредних субјеката Друштво за економски, финансијски и правни консалтинг 

„АСА ХОЛДИНГ“ д.о.о. Сарајево, Булевар Меше Селимовића  16, 71 000 Сарајево (у даљем 

тексту: „АСА ХОЛДИНГ“), Друштво за пласман возила Volkswagen и Ауди „АСА ПВА“ д.о.о. 

Сарајево, на истој адреси (у даљем тексту: „АСА ПВА“), Друштво за пласман возила Шкода и 

Сеат „АСА ПСС“ д.о.о. Сарајево, Трг међународног пријатељства бр. 24, 71 000 Сарајево (у 

даљем тексту: „АСА ПСС“) и Друштво за пласман возила „ШКОДА ЦЕНТАР“ д.о.о. Бихаћ, 

Пљешевичка 157, 77 000 Бихаћ (у даљем тексту: „ШКОДА ЦЕНТАР“), с једне стране и 

привредног субјекта „Porsche BH“ д.о.о. Сарајево, Игманска 36, 71 320 Вогошћа, као Купца (у 

даљем тексту: Porsche BH“), уз приступање привредног субјекта “Porsche Holding Gesellschaft“ 

m.b.H, Vogelweiderstrasse 75, 5020 Salzburg, Аустрија (у даљем тексту: „Porsche Holding GmbH“), 

с друге стране. 

 

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

појединачно изузеће предметног Споразума, није могуће утврдити без провођења поступка, те је 
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донио Закључак о покретању поступка број: 06-26-4-030-13-II/14 дана 13.11.2014. године (у 

даљем тексту: Закључак). 

   

У поступку утврђивања појединачног изузећа споразума, Конкуренцијски савјет је поступак 

окончао  дана 09.12.2014. године Рјешењем број: 06-26-4-030-21-II/14,  којим се одбија Захтјев 

привредног субјекта „Porsche BH“ д.о.о. Сарајево, јер нису испуњени услови из члана 4. став (3) 

Закона. 

 

Привредни субјекат „Porsche BH“  је путем Адвокатске канцеларије „Марић&Цо“, покренуо 

управни спор пред Судом БиХ, против Конкуренцијског савјета, ради поништења напријед 

наведеног Рјешења. 

 

Конкуренцијски савјет је дана 08.02.2018 године под бројем: 06-26-4-030-41-II/14 запримио 

пресуду Суда Босне и Херцеговине број С1 3 У 019789 17 У2 од 08.02.2018. године којом се 

уважава тужба тужитеља „Porsche BH“, оспорено Рјешење Конкуренцијског савјета број: 06-26-

4-030-21-II/14 од 09.12.2014. године, се поништава и предмет враћа Конкуренцијском савјету на 

поновно одлучивање по закону. 

 

Напријед наведеном пресудом је, између осталог, Конкуренцијском савјету наложено да 

тужитељу, привредном субјекту „Porsche BH“ надокнади трошкове судског поступка, па је 

Конкуренцијски савјет у циљу поступања по наведеном упутио захтјев за доставу података броја: 

06-26-4-030-45-II/14 дана 14.03.2018. године, којим се такође од привредног субјекта „Porsche 

BH“ тражило да се очитује да ли је и даље заинтересован за вођење поступка по Захтјеву.  

 

Привредни субјекат „Porsche BH“ је дана 27.03.2018. године поднеском број: 06-26-4-030-46-

II/14  путем Адвокатско друштво „Марић & Цо“ и то адвокат Езмана Турковић, доставио тражене 

податаке и обавијестио Конкуренцијски савјет да није заинтересован да даље води поступак 

покренут ради појединачног изузећа. 

 

У складу са чланом 122. став (1) Закона о управном поступку, странка може одустати од свог 

захтјева (цијелог или дијела) у току цијелог поступка. Такође, чланом 123. став (1) Закона о 

управном поступку је одређено да странка може одустати од свог захтјева подношењем писмене 

изјаве органу који води поступак.  

 

На основу наведенога, а у вези са чланом 122. став (1) Закона о управном поступку, 

Конкуренцијски савјет је одлучио као у диспозитиву овог Закључка. 

 

Административна такса 

 

На овај Закључак Подносилац захтјева, у складу са чланом 2. Тарфини број 108. став (1) тачка б) 

Одлуке о висини административних такси у вези са процесним радњама пред Конкуренцијским 

савјетом («Службени гласник БиХ», бр. 30/06 и 18/11) је обавезан платити административну 

таксу у износу од 500,00 КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине. 

 

Поука о правном лијеку 

 

Против овог Закључка није допуштена жалба. 

 

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

30 дана од дана пријема, односно објављивања овог Закључка. 

        

              Предсједник     

                                                                                                                     Иво Јеркић                                                                                                                 


