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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 
 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

Број: УП 01-26-2-020-5/20 

Сарајево,  20.11.2020 године 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине је на основу члана 25. став (1) тачка е) , а у вези са 

чл. 31. став (2) и 42. став (2) Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 

и 80/09), у поступку по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта UNI-EXPERT 

друштво са ограниченом одговорношћу за информатику, едукацију и трговину Сарајево-

Подружница/ПЈ број 8 Сарајево, Срђан Алексић бр.14, 71 000 Сарајево, запримљеног дана 

27.05.2020. године под бројем: УП 01-26-2-020-1/20,  на  76. (седамдестшестој) сједници 

одржаној дана 20.11.2020. године, донио 

 

З А К Љ У Ч А К 

о обустављању поступка 

 

1. Обуставља се поступак по Захтјеву за покретање поступка број: УП 01-26-2-020-1/20 од дана 

27.05.2020. године, поднесен од стране привредног субјекта UNI-EXPERT друштва са 

ограниченом одговорношћу за информатику, едукацију и трговину Сарајево-

Подружница/ПЈ број 8 Сарајево. 

 

2. Овај Закључак је коначан. 

 

3. Закључак ће бити 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 27.05.2020. године под бројем: Уп 01-26-2-020-1/20, запримио 

Захтјев за покретање поступка (у даљем тексту: Захтјев), поднесен oд стране привредног 

субјекта UNI-EXPERT друштва са ограниченом одговорношћу за информатику, едукацију и 

трговину Сарајево- Подружница/ПЈ бр.8 Сарајево, Срђана Алексића бр.14, 71 000 Сарајево (у 

даљем тексту: UNI-EXPERT или Подносилац захтјева), против Федералног штаба/стожера 

цивилне заштите Федерације Босне и Херцеговине због повреде одредби из члана 10. тачка (2) 

став ц) Закона о конкуренцији (,,Службени  гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) (у даљем 

тексту: Закон) .  

 

У Захтјеву се наводи да је дана 19.03.2020. године, у склопу провођења мјера и радњи на 

спријечавању ширења пандемије узороковане вирусом ЦОВИД 19, Федерални штаб/стожер 

цивилне заштите ФБиХ донио Наредбу бр : 12-40-6-148-26/20 којом се наређује обустављање 

радне дјелатности трговина на подручју Федерације Босне и Херцеговине од чега се изузимају: 

трговине прехрамбених производа, продавнице хигијенских производа, рибарнице, апотеке, 

специјализиране продавнице медицинских, ветеринаских производа и опреме, пољопривредне 

апотеке, бензинске пумпе, киосци, пекаре, хемијске чистионице, специјализиране продавнице 

дјечије опреме, продавнице хране за животиње, продавнице грађевинског, водоводног и електро 

материјала, логистички и дистрибутивни центри хране, пића и хигијенских производа, 

веледрогерије, уз осигурање протока купаца и клијената, на начин да се омогући потребна 

социјална дистанца од најмање 1,5 метар између особа, те уз поштовање осталих хигијенско-

епидемиолошких мјера. Федерални штаб/стожер цивилне заштите ФБиХ је дана 

29.04.2020.године донио Наредбу бр: 12-40-6-148-154/20 којом је дозвољен рад свим пословним 

субјектима који се баве трговином на велико и мало, а којима је претходном наредбом 

привремено забрањено обављање дјелатности, осим пословним субјектима који дјелатност 

обављају у тржним- шопинг центрима , те је иста до данас остала на снази . 
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Подносилац захтјева наводи обзиром да има три Пословне јединице од којих све три пословну 

дјелатност обављају у шопинг центрима у Сарајеву и то : ББИ Центар, Импортанне центар, ТЦ 

Меркур, регулисањем права обављања пословне дјелатности и постављањем привремене 

забране обављања дјелатности у шопинг центрима, су доведени у неравноправан и неповољан 

конкурентски положај, што представља директну и несумњиву повреду члана 10. тачка 2. став 

ц) Закона о конкуренцији. Оваквим поступањем Федерални штаб/стожер цивилне заштите 

ФБиХ, привредни субјекат UNI-EXPERT истиче да му је нанесена огромна директна штета 

(измакли приходи и добит, застара и губитак вриједности залиха ), као и индиректна штета 

(преузимање сталних купаца од стране конкурентских компанија), обзиром да је конкурентским 

компанијама дозвољен рад у периоду од скоро 30 дана, што су исте могле искористити за 

унапрјеђење своје конкурентске позиције на тржишту и деградирање стечене позиције 

подносиоца захтјева. У Захтјеву се надаље наводи  да се у описаном поступању Федералног 

штаба/стожера цивилне заштите ФБиХ несумњиво стичу елементи повреде Закона о 

конкуренцији БиХ, због чега се овај захтјев доставља Конкуренцијском  савјету на разматрање 

и даље поступање. 

 

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

треба допунити, те је затражио допуну дана 11.06.2020. године, Захтјевом за допуну података и 

уплату административне таксе број: УП 01-26-2-020-2/20. Предметним актом је од Подносиоца 

захтјева тражено да се Захтјев за покретање поступка допуни у смислу члана 28. Закона, те да се 

уплати административну такса, а све у року од 8 дана од дана пријема акта. 

 

Подносилац захтјева није поступио по захтјеву Конкуренцијског савјета, па је дана 21.07.2020. 

године актом број: УП 01-26-2-020-3/20 упућена Ургенција на Захтјев за доставу података број: 

УП 01-26-2-020-2/20. Подносилац захтјева је информисан у ком законском року је обавезан да 

достави тражене податке и да ће се његово непоступање по захтјеву Конкуренцијског савјета 

сматрати одустајањем од Захтјева за покретање поступкау у складу са чланом 31. став (2) Закона. 

Подносилац захтјева до данас није поступио по захтјевима Конкуренцијског савјета. 

 

Чланом 31. Закона о конкуренцији прописано је: 

 „(1) Ако подносилац захтјева за покретање поступка пред Конкуренцијским савјетом при 

подношењу захтјева не достави податке у смислу овог Закона, Конкуренцијски савјет тражиће 

допуну података од подносиоца захтјева. 

(2) Ако подносилац захтјева у року од осам дана не поступи по тражењу Конкуренцијског савјета  

из става (1) овог члана, сматра се да је одустао од захтјева. У посебним случајевима, 

Конкуренцијски савјет на захтјев странке може продужити рок за додатних 15 дана, ако постоје 

оправдани разлози за то." 

 

Имајући у виду напријед изложено, односно да подносилац захтјева ни након ургенције није 

поступио по захтјеву Конкуренцијског савјета, Конкуренцијски савјет сматра  да је подносилац 

захтјева одустао од Захтјева за покретање поступка, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива 

овог Закључка. 

 

Поука о правном лијеку  

 

Против овог Закључка није допуштена жалба. Незадовољна странка може покренути управни 

спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема овог Закључка.  

 

       

                    Предсједник 

 

                                        Др Стјепо Прањић 

Доставити: 

- UNI-EXPERT д.о.о 

- у спис 

 


