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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

Број: 04-26-3-030-30 -II/16 

Сарајево, 08.05.2017.  године 

 

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

о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) и члана 122. ст. (1) и 

(2) Закона о управном поступку („Службени гласник БиХ“, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 41/13 

и 40/16) у предмету који се води на основу Закључка о покретању поступка број: 04-26-

3-030-8-II/16 од 24.01.2017. године донесеном по Захтјеву за покретање поступка 

привредног субјекта “Telemach” д.о.о. Сарајево, Џемала Биједића број 216, 71000 

Сарајево, заступан по Нихаду Сијерчићу, адвокату из Сарајева, против привредних 

субјеката „Tibra – Pacific“ д.о.о. Кисељак, Јосипа Бана Јелачића бб, 71250 Кисељак, „Нова 

Отока“ д.о.о. Кисељак, Јосипа Бана Јелачића бб, 71250 Кисељак, „BH Telecom“ д.д. 

Сарајево, Франца Лехара 7, 71000 Сарајево и „Логософт“ д.о.о. Сарајево, Игманска 9, 

71000 Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума, на 2. (другој) 

сједници одржаној дана 08.05.2017. године, донио је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Поступак се обуставља. 

 

2. Овај Закључак је коначан и биће објављен у „Службеном гласнику Босне и 

Херцеговине“, 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 

дана 26.08.2016. године под бројем: 04-26-3-030-II/16 запримио Захтјев за покретање 

поступка (у даљем тексту: Захтјев) привредног субјекта „Telemach“ д.о.о. Сарајево (у 

даљем тексту: Подносилац захтјева или „Telemach“) против привредних субјеката „Tibra 

– Pacific“ д.о.о. Кисељак, Јосипа Бана Јелачића бб, 71250 Кисељак (у даљем тексту: 

„Тибра“), „Нова Отока“ д.о.о. Кисељак, Јосипа Бана Јелачића бб, 71250 Кисељак (у 

даљем тексту: „Нова Отока“), „BH Telecom“ д.д. Сарајево, Франца Лехара 7, 71000 

Сарајево (у даљем тексту: „BH Telecom“) и „Логософт“ д.о.о. Сарајево, Игманска 9, 

71000 Сарајево (у даљем тексту: Логософт“), ради утврђивања постојања забрањеног 

споразума у смислу члана 4. Закона о конкуренцији (“Службени гласник БиХ”, бр. 48/05, 

76/07 и 80/09).   

 

Подносилац захтјева је допунио Захтјев поднеском бројем  04-26-3-030-1-II/16 дана 

07.09.2016. године и поднеском број: 04-26-3-030-5-II/16 дана 24.11.2016. године. 

 

Увидом у поднесени Захтјев и допуне Захтјева, Конкуренцијски савјет је утврдио да је 

исти комплетан, те је Подносиоцу захтјева у складу са чланом 28. став (3) Закона  издао 

Потврду о пријему комплетног и уредног Захтјева, број: 04-26-3-030-6-II/16 од 

24.01.2017. године. 
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Подносилац захтјева сматра да је дошло до закључивања забрањеног споразума између 

привредних субјеката „Тибра“, „Нова Отока“, „BH Telecom“ и „Логософт“, са 

негативним ефектима на релевантним тржиштима везаним за пружање 

телекомуникационих услуга крајњим корисницима (станарима) у Сарајеву у оквиру 

стамбено – пословног комплекса „Нова Отока“ и то на тржишту дистрибуције аудио – 

визуелних медијских садржаја, приступа Интернету и фиксне телефоније. 

 

Под услугом дистрибуције аудио – визуелних медијских садржаја“ Подносилац захтјева 

подразумијева аудио – визуелни садржај који се дистрибуира путем CATV и IPTV 

технологије, јер сматра да DTH сателитска платформа, као технологија за дистрибуцију 

медијског садржаја, није замјењива са друге двије технологије (кабловска и IPTV) из 

разлога што се код DTH технологије ради о једносмјерном преносу, који не може бити 

повезан са услугама Интернета или фиксне телефоније, те за разлику од кабловске TV и 

IPTV-а, DTH не подржава модерне телевизијске технологије, као што су интерактивна 

ТВ или VoD.  

 

У складу са напријед наведеним Подносилац захтјева је затражио да Конкуренцијски 

савјет донесе закључак о покретању поступка против привредних субјеката „Тибра“, 

„Нова Отока“, „BH Telecom“ и „Логософт“ због закључења забрањеног споразума у 

смислу члана 4. Закона, јер постоји основана сумња да Противне стране значајно 

спречавају, ограничавају односно нарушавају тржишну конкуренцију. 

  

Подносилац захтјева је предложио да Конкуренцијски савјет утврди да су Противне 

стране закључиле забрањени споразум односно да су ограничиле производњу, тржиште 

или технички развој у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона, те да су примијениле 

различите услове за идентичне трансакције с другим привредним субјектима, доводећи 

их у неповољан положај у односу на конкуренцију у смислу члана 4. став (1) тачка д) 

Закона. 

 

У вези са наведеним, Подносилац захтјева предлаже да Конкуренцијски савјет, поред 

евентуалног изрицања новчане казне у смислу члана 48. Закона, наложи Противним 

странама да своје понашање на тржишту ускладе са одредбама Закона, те прекину са 

даљим кршењем истог, односно да омогуће прикључак стамбено – пословног објекта 

„Нова Отока“ на телекомуникациону мрежу свих заинтересованих оператера под фер и 

транспарентним условима.  

 

На основу достављених података и документације Конкуренцијски савјет је оцијенио да 

није могуће без проведеног поступка утврдити постојање повреда Закона на које 

Подносилац захтјева указује, те је  дана 24.01.2017. године донио Закључак о покретању 

поступка број: 04-26-3-030-8-II/16.  

 

Конкуренцијски савјет је, у складу са чланом 33. Закона, Захтјев и Закључак о покретању 

поступка дана 25.01.2017. године  доставио на одговор привредном субјекту „Тибра“ (акт 

број: 04-26-3-030-13-I/16), привредном субјекту „Нова Отока“ (акт број: 04-26-3-030-14-

И/16), привредном субјекту „BH Telecom“ (акт број: 04-26-3-030-15-I/16), привредном 

субјекту „Логософт“ (акт број: 04-26-3-030-16-I/16) 

 

Закључак је такође достављен и Подносиоцу захтјева актом број: 04-26-3-030-12-I/16 од 

24.01.2017. године. 

 

Дана 24.03.2017. године Подносилац захтјева је поднеском запримљеним под бројем: 04-

26-3-030-27-II/16 обавијестио Конкуренцијски савјет да одустаје од Захтјева с обзиром 

да му се након доношења Закључка о покретању поступка обратио привредни субјекат 

„Нова Отока“ са понудом за закључење уговора који по њиховим наводима садржи исте 
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услове као раније закључени уговори са привредним субјектима „BH Telecom“ и 

„Логософт“. 

 

Подносилац захтјева је понуду прихватио и дана 24.03.2017. године закључио уговор са 

привредним субјектом „Нова Отока“, чиме су разлози због којих је поднио Захтјев 

отклоњени, те исти нема правни интерес за даље вођење и судјеловање у предметном 

поступку. 

 

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

свог захтјева током цијелог поступка, а у складу са ставом (2) истог члана, када је 

поступак покренут поводом захтјева странке, а странка одустане од свог захтјева, орган 

који води поступак донијет ће закључак којим се поступак обуставља. 

 

У складу са напријед наведеним одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 


