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Број: 05-26-2-013-56-II/14  

Сарајево,  30.05.2017. 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 Закључком о покретању поступка број: 05-26-2-013-5-II/14 дана 

25.09.2014. године донесеном по Захтјеву за покретање привредног субјекта Telemach д.о.о. 

Џемала Биједића 216, 71 000 Сарајево, Босна и Херцеговина, путем адвоката Лане Дељкић, Трг 

дјеце Сарајева 1/В, 71 000 Сарајево, Босна и Херцеговина, против привредног субјекта HD-WIN 

д.о.о., Високог Стевана 38, 11 000 Београд, Република Србија, ради утврђивања постојања 

злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став 2) тачке а) и ц) Закона о конкуренцији и 

поступајући по Пресуди Суда БиХ броја С1 3 У 019244 15 У 13.04.2017. године, на 3. (трећој) 

сједници одржаној дана 30.05.2017. године, је донио   

 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

(1) Обуставља се поступак. 

 

(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 је дана 21.05.2014. године запримио Захтјев за покретање поступка  број: 

05-26-2-013-II/14 (у даљем тексту: Захтјев) поднесен од стране привредног субјекта Telemach 

д.о.о. Џемала Биједића 216, 71 000 Сарајево, Босна и Херцеговина, (у даљем тексту: Подносилац 

захтјева или Telemach) путем адвоката Лане Дељкић, Трг дјеце Сарајева 1/В, 71 000 Сарајево, 

Босна и Херцеговина, против привредног субјекта HD-WIN д.о.о., Високог Стевана 38, 11 000 

Београд, Република Србија (у даљем тексту: Противна страна или HD-WIN), ради злоупотребе 

доминантног положаја из члана 10. став 2) тачке а) и ц) Закона о конкуренцији. 

 

С обзиром да је Конкуренцијски савјет оцијенио да није могуће без проведеног поступка 

утврдити постојање повреде Закона о конкуренцији на које Подносилац захтјева указује, донио 

је Закључак о покретању поступка, број:  05-26-2-013-5-II/14 дана 25.09.2014. године, против 

привредног субјекта HD-WIN ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. 

став 2) тачке а) и ц) Закона. 

 

У поступку утврђивања злоупотребе доминантног положаја, Конкуренцијски савјет је дана 

09.06.2015. године донио Рјешење број 05-26-2-013-44-II/14,  којим се сматра да привредни 

субјекат  HD-WIN , у складу са чланом 11. став (2) Закона о конкуренцији, не злоупотребљава 

доминантан положај у смислу члана 10. став (2) тачке а) и ц) истог закона. 

 

Привредни субјекат Telemach је путем пуномоћника адвоката Нихада Сијерчића, покренуо 

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

наведеног Рјешења. 

 



Конкуренцијски савјет је дана 17.04.2017 године под бројем: 05-26-2-013-53-II/14 запримио 

пресуду Суда Босне и Херцеговине број С1 3 У 019244 15 У од 14.04.2017. године којом се 

уважава тужба тужитеља Telemach, оспорено Рјешење Конкуренцијског савјета број 05-26-2-013-

44-II/14 од 09.06.2015. године, се поништава и предмет враћа Конкуренцијском савјету на 

поновно рјешавање. 

 

 

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

тужитељу, привредном субјекту Телемацх надокнади трошкове судског поступка, па је 

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

05-26-2-013-54-II/14 дана 20.04.2017. године.  

 

Адвокат Нихад Сијерчић, пуномоћник привредног субјекта Telemach је дана 20.04.2017. године 

доставио тражене податаке поднесаком број: 05-26-2-013-55-II/14 и истовремено је обавијестио 

Конкуренцијски савјет да, с обзиром на протек времена, привредни субјекат Telemach нема 

интерес за поновно вођење поступка, те одустаје од захтјева за покретање поступка. 

 

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. 

                  

               Предсједница     

 мр. Аријана Регода-Дражић                                                                                                                  

 


