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ЗАКЉУЧАК
о обустављању дијела поступка
Захтјев Кантоналне фармацеутске коморе Зеничко-добојског кантона, Зеница
против Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и
Херцеговине, Сарајево и Завода здравственог осигурања Зеничко-добојског
кантона, Зеница

Сарајево
јули, 2014. године

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Конкуренцијсkи савјет

BOSNA I HERCEGOVINA
Konkurencijsko vijeće

Број: 03-26-3-03-51-II/14
Сарајево, 30.7.2014. године
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), те члана 122. став (2) и члана 123.
став (1) Закона о управном поступку („Службени гласник БиХ“, бр. 29/02, 12/04, 88/07,
93/09 и 41/13), у поступку покренутом по Захтјеву за покретање поступка Кантоналне
фармацеутске коморе Зеничко-добојског кантона, улица Црквице, Анекс Б б.б., 72 000
Зеница против Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и
Херцеговине, Трг Хероја 14, 71 000 Сарајево и Завода здравственог осигурања Зеничкодобојског кантона, Аска Борића 28 б, 72 000 Зеница, Конкуренцијски савјет Босне и
Херцеговине на 95. (деведесетпетој) сједници одржаној дана 30.7.2014. године, је донио
ЗАКЉУЧАК
о обустављању дијела поступка
1. Обуставља се поступак покренут по Захтјеву за покретање поступка Кантоналне
фармацеутске коморе Зеничко-добојског кантона, улица Црквице, Анекс Б б.б., 72
000 Зеница против Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне
и Херцеговине, Трг Хероја 14, 71 000 Сарајево и Завода здравственог осигурања
Зеничко-добојског кантона, Аска Борића 28 б, 72 000 Зеница, у дијелу који се
односи на доношење рјешења о привременој мјери, у смислу члана 40. Закона о
конкуренцији, због одустанка Подносиоца захтјева.
2. Овај Закључак је коначан и биће објављен у „Службеном гласнику БиХ“,
службеним гласницима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
Образложење
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је
запримио Захтјев за покретање поступка (у даљем тексту: Захтјев), дана 6.3.2014.
године под бројем: 03-26-3-03-II/14 Кантоналне фармацеутске коморе Зеничкодобојског кантона, Црквице, Анекс Б б.б., 72 000 Зеница (у даљем тексту: Комора или
Подносилац захтјева) путем заступника, адвоката Едина Х. Хрњића, 1. улица б.б., 72
230 Жепче, против Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и
Херцеговине,Трг Хероја 14, 71 000 Сарајево (у даљем тексту: Завод здравственог
осигурања и реосигурања ФБиХ) и Завода здравственог осигурања Зеничко-добојског
кантона, Аска Борића 28 б, 72 000 Зеница (у даљем тексту: Завод здравственог
осигурања Зе-До кантона), ради утврђивања постојања забрањеног споразума, из члана
4. став (1) тачке б) и е) Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон), као и доношења
рјешења о привременој мјери, у смислу члана 40. Закона.
Конкуренцијски савјет је закључио да није могуће без проведеног поступка утврдити
постојање повреде Закона наведене у Захтјеву, те је донио Закључак о покретању
поступка, дана 10.4.2014. године број: 03-26-3-03-5-II/14 ради утврђивања постојања
забрањеног споразума, из члана 4. став (1) тачка б) и е) Закона, као и доношења
Рјешења о привременој мјери, у смислу члана 40. Закона.
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На усменој расправи која је одржана дана 21.7.2014. године, Подносилац захтјева је
измијенио Захтјев, и одустао од захтјева за привремене мјере, у смислу члана 40.
Закона, док остаје при Захтјеву који се односи на утврђивање постојања забрањеног
споразума, из члана 4. став (1) тачке б) и е) Закона, што је утврђено и Записником са
наведене усмене расправе број: 03-26-3-03-49-II/14 од дана 21.7.2014. године.
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 опозвати своје одустајање
од захтјева, све док тијело које води поступак не донесе закључак о обустављању
поступка и исти не достави странци.
Конкуренцијски савјет је оцијенио да не постоји јавни интерес за даље вођење поступка
и сходно изложеном донио је предметни Закључак о обустављању поступка, у смислу
члана 122. став (2), те члана 123. став (1) Закона о управном поступку, те одлучио као у
диспозитиву Закључка.
На основу наведеног, Конкуренцијски савјет је одлучио као у диспозитиву 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.
Незадовољна странка може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине
у року од 30 дана од дана пријема, односно објаве овог Закључка.
Предсједник
Гордан Распудић
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