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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

 
             БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

           Koнкурeнциjски сaвjeт 

 

 

Број: УП-03-26-3-033-81/17 

Сарајево: 18.09.2018. године 

 

Конкуренцијски савјет, на основу члана 25. став (1) тачка е) и члана 42. став (2) Закона о 

конкуренцији (''Службени гласник БиХ'', бр. 48/05, 76/07 и 80/09), те члана 122. став (2) Закона о 

управном поступку (''Службени гласник БиХ'', бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и 53/16), у 

поступку покренутом Закључком о покретању поступка број: УП-03-26-3-033-8/17 од дана 

20.12.2017. године, донесеном по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Pobjeda 

Technology д.д. Горажде, ул. Вишеградска бб, 73000 Горажде, заступаног по адвокатима Кадрији 

Колићу и Марсели Бајрамовић, ул. Мала Алеја бр. 6/1, 71210 Илиџа, против привредног субјекта 

Игман д.д. Коњиц, ул. Доње поље бр. 42, 88400 Коњиц и Владе Федерације Босне и Херцеговине, 

ул. Хамдије Чемерлића бр. 2, 71000 Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума 

из члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, на 37. (тридесетседмој) сједници одржаној 

дана 18.09.2018. године, донио је 

 

З А К Љ У Ч А К  

о обустављању поступка 

 

1) Обуставља се поступак покренут Закључком о покретању поступка број: УП-03-26-3-033-8/17 

од дана 20.12.2017. године, донесеном по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта 

Pobjeda Technology д.д. Горажде, ул. Вишеградска бб, 73000 Горажде, против привредног 

субјекта Игман д.д. Коњиц, ул. Доње поље бр. 42, 88400 Коњиц и Владе Федерације Босне и 

Херцеговине, ул. Хамдије Чемерлића бр. 2, 71000 Сарајево, ради утврђивања постојања 

забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, због одустајања 

странке. 
 

2) Обавезује се привредни субјект Pobjeda Technology д.д. Горажде, ул. Вишеградска бб, 73000 

Горажде, да привредном субјекту Игман д.д. Коњиц, ул. Доње поље бр. 42, 88400 Коњиц, 

надокнади трошкове поступка у износу од 1.031,80 КМ (хиљадутридесетједна конвертибилна 

марка и  осамдесет фенинга), у року од 8 (осам) дана од дана пријема овог Закључка. 

 
3) Овај Закључак биће објављен у Службеном гласнику БиХ, службеним гласилима ентитета и 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Конкуренцијски савјет је дана 05.10.2017. године под бројем: УП-03-26-3-033-1/17 запримио 

захтјев привредног субјекта Pobjeda Technology д.д. Горажде, ул. Вишеградска бб, 73000 

Горажде (у даљем тексту: Pobjeda Technology или Подносилац захтјева), заступаног по 

адвокатима Кадрији Колићу и Марсели Бајрамовић, ул. Мала Алеја бр. 6/1, 71210 Илиџа, којим 

се тражи покретање поступка против привредног субјекта Игман д.д. Коњиц, ул. Доње поље бр. 

42, 88400 Коњиц (у даљем тексту: Игман) и Владе Федерације Босне и Херцеговине ул. 

Алипашина бр. 41, 71000 Сарајево (у даљем тексту: Влада ФБиХ), ради преиспитивања њиховог 

дјеловања и оцјене усклађености са одредбама Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон), 

утврђивања кршења и повреду принципа слободне конкуренције тржишног и привредног 

пословања, изрицања забране даљег кршења и повреде принципа слободне конкуренције 
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тржишног и привредног пословања, те изрицања новчане казне привредном субјекту Игман и 

његовом директору у висини од 10% од финансијског промета за 2016. годину (у даљем тексту: 

Захтјев). 

 

У образложењу Захтјева наведено је да је привредни субјект Pobjeda Technology поднио захтјев 

за проширење дјелатности број: 2180/17 од 06.07.2017. године којим се од Владе ФБиХ тражи 

добијање сагласности за производњу производа који спадају у МЛ3 из заједничке листе војне 

опреме, а у складу са Упутством о процедури издавања дозвола правним лицима за производњу 

и ремонт наоружања и војне опреме и начину вођења евиденције у Централном регистру и на 

коју је Влада ФБиХ дала сагласност број: 03-18-862/2017 од 20.07.2017. године. 

 

Подносилац захтјева наводи да је Влада ФБиХ дана 09.08.2017. године дату сагласност без 

икаквих законских разлога ожалбеном одлуком број: 1100/17 повукла из даље процедуре, те да је 

оваква одлука неоснована и неутемељна на закону донесена на основу акта Федералног 

министрарства, енергије, рударства и индустрије број: 11-18-1347/17 од 07.08.2017. године, који 

је саставио наводни савјетник у том министарству г. Исмет Брига и акта привредног субјекта 

Игман од 09.08.2017. године, који су злоупотребљавајући своја овлаштења, неосновано и са 

нетачним информацијама утјецали на министре и поступајуће министарсво. 

 

Увидом у поднесени Захтјев Конкуренцијски савјет је утврдио да исти није комплетан и уредан, 

у смислу члана 28. Закона, те је у смислу члана 31. став (1) Закона, актима број: УП-03-26-3-033-

2/17 од дана 11.10.2017. године и број: УП-03-26-3-033-4/17 од дана 25.10.2017. године, тражена 

допуна истог. 

 

Подносилац захтјева је тражену допуну Захтјева доставио поднесцима запримљеним под бројем: 

УП-03-26-3-033-3/17 од дана 19.10.2017. године и бројем: УП-03-26-3-033-5/17 од дана 

02.11.2017. године.  

 

У допуни Захтјева достављеној поднеском запримљеним под бројем: УП-03-26-3-033-3/17 од 

дана 19.10.2017. године, Подносилац захтјева је прецизирао да се Захјтев подноси у складу са 

чланом 4. став (1) тачка б) Закона, а због заједничких дјеловања и изричитог договора између 

привредног субјекта Игман и Владе ФБиХ, на начин да је Влада ФБиХ себи прискрбила право да 

ограничава конкуренцију на тржишту и ширење производње у области намјенске индустрије, 

што је супротно Закону. 

 

Након комплетирања Захтјева, Конкуренцијски савјет је дана 18.12.2017. године под бројем: УП-

03-26-3-033-6/17, Подносиоцу захтјева издало Потврду о пријему комплетног и уредног Захтјева, 

у смислу члана 28. став (3) Закона. 

 

Конкуренцијски савјет је оцијенио да без проведеног поступка није могуће утврдити постојање 

повреде Закона на које Подносилац захтјева указује, па је дана 20.12.2018. године под бројем: 

УП-03-26-3-033-8/17 донијело Закључак о покретању поступка, којим је покренут поступак по 

Захтјеву привредног субјекта Pobjeda Technology, против привредног субјекта Игман и Владе 

ФБиХ, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка б) Закона. 

 

Дана 25.01.2018. године под бројем: УП-03-26-3-033-17/17, Конкуренцијски савјет је запримио 

поднесак којим је достављена пуномоћ сачињена дана 23.01.2018. године, којом привредни 

субјект Игман овлашћује адвокате др. иур. Недима Адемовића, Сенку Ножицу и Џениту 

Османовић из Адвокатског друштва Адемовић, Ножица и партнери д.о.о. Сарајево, ул. Титова 

50/IV, 71000 Сарајево, за заступање у предметном поступку. 
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С обзиром да се у поступку ради о странкама са супротним интересима, за које је у члану 39. став 

(1) Закона прописана обавеза одржавања усмене расправе, Конкуренцијски савјет је дана 

17.05.2018. године одржао усмену расправу о којој је сачињен Записник број: УП-03-26-3-033-

6/17. 

 

На усменој расправи је на приједлог Подносиоца захтјева утврђена потреба за финансијским и 

балистичким вјештачењем у наведеном предмету, што је Конкуренцијски савјет одобрио у 

смислу члана 176. Закона о управном поступку, те је донесен Закључак о вјештачењу број: УП-

03-26-3-033-48/17 од дана 07.06.2018. године, којим је одређено извођење доказа финансијским 

вјештачењем и Закључак о вјештачењу број: УП-03-26-3-033-49/17 од дана 07.06.2018. године 

којим је одређено извођење доказа балистичким вјештечењем. 

 

Конкуренцијски савјет је имајући у виду временски рок који је одређен за доставу налаза 

вјештачења, као и чињеницу да се у предметном случају ради о осјетљивом тржишту, оцијенио 

да неће бити у могућности у року од шест мјесеци донијети коначно рјешење, како је то 

прописано чланом 41. став (1) Закона, па је дана 07.06.2018. године под бројем: УП-03-26-3-033-

50/17, донијело Закључак о продужењу рока за доношење рјешења, којим је рок за доношење 

коначног рјешења продужен за додатна три мјесеца, а у складу са чланом 41. став (2) Закона. 

 

Након што су обављена вјештачења, налази вјештачења достављени су Конкуренцијском савјету 

и странкама у поступку. Налаз балистичког вјештачења од дана 18.06.2018. године, 

Конкуренцијски савјет је запримио дана 19.06.2018. године под бројем: УП-03-26-3-033-58/17, 

док је налаз финансијског вјештачења од дана 24.08.2018 године, Конкуренцијски савјет 

запримио дана 29.08.2018. године под бројем: УП-03-26-3-033-79/17.  

 

Конкуренцијски савјет је другу усмену расправу у предметном поступку заказало за дан 

30.08.2018. године, али је због немогућности пуномоћника привредног субјекта Игман да јој 

присуствује иста помјерена на дан 04.09.2018. године. 

 

У међувремену је Подносилац захтјева Конкуренцијском савјету доставио поднесак од дана 

23.08.2018. године, запримљен дана 24.08.2018. године под бројем: УП-03-26-3-033-75/17, којим 

тражи повлачење свог Захтјева, а због постизања споразума са Владом ФБиХ, која је дала 

сагласност да се привредном субјекту Побједа Тецхнологy изда дозвола за проширење 

производног програма са дијелом производа и компоненти који се дефинишу као војна опрема из 

МЛ3 Заједничке листе војне опреме (''Службени гласник БиХ'', бр. 6/17). 

 

Конкуренцијски савјет је у складу са новонасталом ситуацијом, везаном за повлачења Захтјева, 

отказало одржавање друге усмене расправе. 

 

Чланом 122. став (1) Закона о управном поступку прописано је да странка може одустати од свог 

захтјева у току цијелог поступка, а чланом 123. став (1) Закона о управном поступку да странка 

може опозвати своје одустајање од захтјева, све док тијело које води поступак не донесе 

закључак о обустављању поступка и исти не достави странци. 

 

У складу са повлачењем Захтјева и оцјеном да у предметном случају не постоји јавни интерес за 

даље вођење поступка, у смислу члана 122. став (3) Закона о управном поступку, 

Конкуренцијски савјет је донио одлуку о обустављању поступка, како је то наведено у тачки (1) 

диспозитива овог Закључка. 
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Трошкови поступка 

 

Чланом 124. Закона о управном поступку прописано је да је странка која је одустала од захтјева 

дужна сносити све трошкове који су настали до обустављања поступка. 

 

Конкуренцијски савјет је након повлачења Захтјева привредног субјекта Pobjeda Technology, 

дана 28.08.2018. године упутило допис привредном субјекту Игман и Влади ФБиХ којим се 

обавјештавају о повлачењу Захјтева, отказивању усмене расправе и подношењу захтјева за 

надокнаду трошкова поступка (број: УП-03-26-3-033-77/17 и број: УП-03-26-3-033-78/17). 

 

Након што су обавјештени да доставе своје захтјеве за надокнаду трошкова поступка, Влада 

ФБиХ то није учинила, док је привредни субјект Игман, путем свог пуномоћника адвоката др. 

иур. Недима Адемовића то учинио поднеском сачињеним дана 01.09.2018. године, а 

запримљеним од стране Конкуренцијског савјета дана 05.09.2018. године под бројем: УП-03-26-

3-033-80/17. 

 

Уз наведени поднесак достављено је увјерење Управе за индиректно опорезивање Босне и 

Херцеговине број: 04/5-1/II-17-109-6346/16 од 28.12.2016. године, којим се потврђује да је АНП 

д.о.о. Сарајево (Адвокатско друштво Адемовић, Ножица и партнери д.о.о. Сарајево) од 

27.12.2016. године регистровано као ПДВ обвезник, као и копије уплатница за балистичко и 

финансијско вјештачење, свака у износу од 200 КМ, односно у укупном износу од 400 КМ.   

 

У захтјеву за трошковима поступка привредног субјекта Игман наводе се трошкови у укупном 

износу од 2.477,92 КМ, а односе се на адвокатске трошкове у износу од 2.077,92 КМ заједно са 

ПДВ-ом (одговор на Захтјев од 24.01.2018. године, 1038,96 КМ и заступање на рочишту од 

17.05.2018. године, 1038,96 КМ) и трошкове вјештачења у износу од 400,00 КМ, за вјештаке 

балистичке и економске струке. 

 

Конкуренцијски савјет је оцјењујући основаност потраживаних трошкова, а имајући у виду да се 

ради о непроцјењивом предмету, у складу са чланом 18. Тарифе о наградама и накнади трошкова 

за рад адвоката (''Службене новине Федерације БиХ'', бр. 22/04 и 24/04), утврдио да накнада 

адвокатских трошкова заступања пуномоћника привредног субјекта Игман износи 540,00 КМ 

(један поднесак 240 КМ и два сата усмене расправе 300 КМ), што са додатим ПДВ-ом износи 

631,80 КМ.  

 

Поред адвокатских трошкова Конкуренцијски савјет признаје и потраживање трошкова 

вјештачења у износу од 400,00  КМ, па укупни прихваћени трошкови привредног субјекта Игман 

износе 1031,80 КМ. 

  

Имајући у виду наведено Конкуренцијски савјет је одлучио као у тачки (2) диспозитива овог 

Закључка. 

 

Административна такса  

 

На овај Закључак Подносилац захтјева, у складу са чланом 2. Тарифни 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.  
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Незадовољна странка може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 

30 дана од дана пријема, односно објављивања овог Закључка.          

                 

       

    Предсједница 

 

       Адиса Бегић 

 

 

 

 
Доставити: 

- Подносиоцу захтјева, путем пуномоћника адвоката Кадрије Колића  

- Привредном субјекту Игман д.д. Коњиц, путем пуномоћника адвоката др. иур. Недима 
Адемовића 

- Влади Федерације Босне и Херцеговине 

- у спис 

- а/а 


