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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

 

Број: УП- 06-26-3-014-17-II/17 

Сарајево,  30.11.2017. 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: УП - 06-26-3-014-9-II/17 дана 

11.10.2017. године донесеном по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Екопак – 

Друштво за поступање амбалажним отпадом д.о.о. Сарајево, путем адвоката Самира Ченгића, 

Прушчакова бр 14, 71 000 Сарајево, против Федералног министарства околиша и туризма,  

Марка Марулића 2, Сарајево 71000, ради доношења Правилника о измјенама и допунама 

Правилника о управљању амабалажом и амабалажним отпадом („Службене новине ФБиХ“ број 

103/16), у смислу члана 4. став (1) под б), д) и е) Закона  о конкуренцији, на 14. (четрнаестој) 

сједници одржаној дана 30.11.2017. године, је донијело   

 
 

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 23.06.2017. године запримио Захтјев за покретање поступка број: 

УП- 06-26-3-014-1-II/17 (у даљем тексту: Захтјев) поднесен од стране привредног субјекта 

Екопак – Друштво за поступањем амбалажним отпадом д.о.о. Сарајево  (у даљем тексту: 

Подносилац захтјева или Екопак), путем адвоката Самира Ченгића, Прушчакова бр 14, 71 000 

Сарајево, Босна и Херцеговина, против Федералног министарства околиша и туризма,  Марка 

Марулића 2, Сарајево 71000 (у даљем тексту: Противна страна или Министарство), ради 

доношења Правилника о измјенама и допунама Правилника о управљању амабалажом и 

амабалажним отпадом („Службене новине ФБиХ“ број 103/16) (у даљем тексту: Правилник), у 

смислу члана 4. став (1) под б), д) и е) Закона  о конкуренцији (“Службени гласник БиХ”,  бр. 

48/05, 76/07 и 80/09) (у даљем тексту: Закон). 

 

Након увида у достављену документацију, Конкуренцијски савјет је утврдио да је иста није 

потпуна и комплетна, у смислу члана 28. став (2) Закона.  

Конкуренцијски савјет је тако дана 24.07.2017. године под бројем: УП - 06-26-3-014-2-II/17 и 

дана 04.08.2017. године под бројем: УП - 06-26-3-014-3-II/17 упутило Захтјев за допуном 

предметног Захтјева. Ургенција за достављањем података упућена је дана 04.09. 2017. године 

под бројем: УП - 06-26-3-014-4-II/17. 

Подносилац захтјева је тражено доставио дана 12.09.2017. године поднеском запримљеним под 

бројем: 06-26-3-014-5-II/17 и поднеском број: под бројем: УП - 06-26-3-014-6-II/17.  

 



 

 

Након комплетирања Захтјева, Конкуренцијски савјет је дана  10.10.2017. године (акт број: УП 

- 06-26-3-014-7-II/17) Подносиоцу захтјева издало Потврду о пријему комплетног и уредног 

Захтјева, у смислу члана 28. став (3) Закона.  

 

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:  УП - 06-26-3-014-9-II/17 дана 11.10.2017. године. 

Истог дана Закључак је достављен Подносиоцу захтјева у прилогу акта број: УП - 06-26-3-014-

13-II/17 и Министарству у прилогу акта број: УП - 06-26-3-014-14-II/17.  

 

Министарство је дана 01.11.2017. године Конкуренцијском савјету доставило одговор на 

покренути Закључак поднеском број: УП - 06-26-3-014-15-II/17.   

 

Адвокат Самир Ченгић, пуномоћник привредног субјекта Екопак,  је дана 07.11.2017. године 

обавијестио Конкуренцијски савјет да привредни субјекат Екопак повлачи Захтјев за покретање 

поступка, обзиром да је дана 25.10.2017. године Министарство донијело Правилник о 

измјенама и допунама Правилника о управљању амбалажом и амбалажним отпадом („Сл 

новине ФБиХ“, бр. 84/17) којим је измјењен спорни члан 15. став 8. Правилника, а због чега је 

предметни Захтјев и поднесен.   

 

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

захтјева 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, 

Конкуренцијско вијеће је одлучило 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 вијећем («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                                                                                                           

 

 


