
На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 97/07 и 24/08) и члана 25. став (1) тачка и) Закона о 

конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09), на приједлог 

Конкуренцијског савјета, Савјет министара Босне и Херцеговине на 142. сједници одржаној 

дана 25. јануара 2011.  године, донио је 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ  

ОДЛУКЕ О ВИСИНИ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ У ВЕЗИ СА ПРОЦЕСНИМ 

РАДЊАМА ПРЕД КОНКУРЕНЦИЈСКИМ САВЈЕТОМ 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о висини административних такси у вези са процесним радњама пред 

Конкуренцијским савјетом („Службени гласник БиХ“, број 30/06), у члану 2. Тарифни број 106. 

став  (1) иза тачке х) додају се нове тач. и), ј) и к) које гласе: 

 

“ и) за преиспитивање донесеног рјешења о појединачном изузећу 

од забране споразума, у смислу члана 5. ст. (4) и (5) Закона 

 

2.000,00 КМ 

 

j) за преиспитивање донесеног рјешења о концентрацији када 

странке не могу испунити неке од услова или крше неку од 

мјера одређених рјешењем, због околности које се нису 

могле предвидјети и избјећи и које не зависе од воље 

странака, у смислу члана 18. став (8) Закона 

 

 

 

 

2.000,00 КМ 

 

k) за преиспитивање донесеног рјешења о оцјени 

концентрације, у смислу члана 43. став (5) Закона 

 

2.000,00 КМ“ 

 

У  Тарифном  броју 106. став (2) мијења се и гласи: 

 

„(2) За пријаву концентрације, у смислу члана 16. став (1) Закона, и за пријаву намјере 

концентрације, у смислу члана 16. став (2) Закона.“ 

 

У Тафирном броју 107. став (1) иза тачке е) додају се нове тач. ф), г), х) и и) које гласе: 

 

„ ф) на основу захтјева за утврђивање злоупотребе доминантног 

положаја привредног субјекта на релевантном тржишту, у 

смислу члана 11. став (1) Закона                                                                          

 

 

1.500,00 КМ 

 

г) на основу посебног захтјева, којим се оцјењује да привредни 

субјект не злоупотребљава доминантан положај на 

релевантном тржишту, у смислу члана 11. став (3) Закона     

 

 

 

1.500,00 КМ 

х) на основу посебног захтјева, којим се утврђује да се 

концентрација сматра допуштеном, у смислу члана 18. став 

(7) Закона и члана 19. Одлуке о начину подношења пријаве 

и критерија за оцјену концентрације привредних субјеката   

 

 

 

2.500,00 КМ 

 

и) на основу посебног захтјева, којим се преиспитује донесено 

рјешење о оцјени концентрације, у смислу члана 43. став (5) 

Закона 

 

 

2.500,00 КМ“ 

 

 



У Тарифном броју 107. став (2) у тачки а) ознака „став (5)“ замјењује се ознаком „став (4)“. 

 

У Тарифном броју 107. став (2) у тачки б) ознака „став (7)“ замјењује се ознаком „ став (8)“. 

 

У Тарифном броју 108. став (1) иза тачке ц) додаје се нова тачка д) која гласи: 

 

„ д) о одбацивању пријаве концентрације привредних субјеката јер 

се не ради о концентрацији, у смислу члана 12. Закона 

 

1.000,00 КМ“ 

 

Члан 2.  

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику БиХ“, а 

објавиће се и у службеним гласницима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 

 

     СМ број 17/11                                                                                         Предсједавајући 

 

     25. јануара 2011. године                                                                 Савјета министара БиХ 

 

               Сарајево                                                                                     др Никола Шпирић 

 

 

 


