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На основу члана 25. став (1) тачка ф) Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр.
48/05, 76/07 и 80/09), а по Захтјеву за давање мишљења привредног субјекта JT
International a.d. Senta, Представништво у Босни и Херцеговини, Мехмеда Спахе 26, 71 000
Сарајево, запримљеног од стране Конкуренцијског савјета дана 6.4.2012. године под
бројем: 01-26-7-003-I/12, Конкуренцијски савјет, на 43. (четрдесеттрећој) сједници
одржаној дана 4.10.2012. године, донио je
МИШЉЕЊЕ
Конкуренцијски савјет је дана 6.4.2012. године запримио Захтјев за мишљење број: 01-267-003-I/12 поднесен од стране привредног субјекта JT International a.d. Senta,
Представништво у Босни иХерцеговини (у даљем тексту: Подносилац захтјева), којим се
тражи мишљење о дозвољености уговарања одређених услова продаје, које поставља
велетрговац приликом уговарања продаје дуванских производа малотрговцу.

Увидом у поднесени Захтјев Конкуренцијски савјет је утврдио да исти треба
допунити, те је затражио допуну дана 12.4.2011. године, дописом број: 01-26-7-0031-I/12, након чега је Подносилац захтјева исти допунио дана 1.8.2012. године.
Подносилац захтјева тражи мишљење да ли је велетрговцима дуванским производима
дозвољено у складу са Законом о конкуренцији, да понуде малотрговцима којима продају
дуванске производе двије различите врсте рабата на малопродајну цијену дуванских
производа и то: додатни рабат и основни рабат.
Додатни (виши) рабат на малопродајну цијену дуванских производа би био понуђен
малотрговцима који прихвате услове из Прилога број 2, Приједлога уговора о продаји
дуванских производа, а то су:
- у свако тренутку да има минимално 5 (пет) кутија свих производа из актуелног
асортимана велетрговца
- у сваком тренутку да има изложену минимално 1 (једну) кутију сваког од 14 (четрнаест)
појединачних производа велетрговца на мјестима за излагање у оквиру продајног мјеста и
то 12 (дванаест) обавезних и 2 (два) опцијска производа по избору
- да су производи велетрговца изложени према упутама његових представника
- новолансирани производи велетрговца су обавезни дио асортимана за излагање у прва
три мјесеца од тренутка излагања
Основни рабат би се понудио осталим малотрговцима који ниси заинтересовани за овакав
вид сарадње, односно који не прихватају понуђене услове из Прилога број 2, Приједлога
уговора о продаји дуванских производа.
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Овакав приједлог за сарадњу би се упутио сви малотрговцима са којима подносилац
захтјева сарађује, без услoвљавања или евентуалних поремећаја у сарадњи или
снабдјевању уколико малотрговац не прихвати понуђени вид сарадње.
Такође, сви малотрговци који се одлуче на овакав вид сарадње би добили идентичан рабат.
Подносилац захтјева не би правио никакву разлику у погледу висине рабата у оквиру те
групе.
Договорени услови излагања и одређивање асортимана дуванских производа са
малoтрговцима са којима се уговори ова сарадња, би били уговорени на такав начин да се
њиме не онемогућавају други велетрговци у излагању или уговарању асортимана
дуванских производа на том истом продајном мјесту код малотрговца.
Чланом 4. став (1) Закона о конкуренцији (,,Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и
80/90) (у даљем тексту: Закон), забрањени су споразуми, уговори, поједине одредбе
споразума или уговора, заједничка дјеловања, изричити и прешутни договори привредних
субјеката, као и одлуке и други акти привредних субјеката који за циљ и посљедицу имају
спрjечавање, ограничавање или нарушавање тржишне конкуренције на релевантном
тржишту.
Подносилац захтјева, анализираним условима продаје из предметног споразума, не
нарушава одредбе Закона из разлога што врло транспарентно и под једнаким условима
свим малотрговцима са којима има пословну сарадњу нуди једнаке услове пословања.
Tакође, таквом сарадњом не онемогућава малотрговцима да склапају уговоре о продаји
дуванских производа са осталим велетрговцима дуванских производа на релевантном
тржишту.
На основу података наведених у Захтјеву, Конкуренцијски савјет сматра да се предметним
споразумом не нарушава тржишна конкуренција и самим тим да његове одредбе нису
противне Закону, те уколико дати подаци одступају од стварног чињеничног стања ово
мишљење се не може примијенити.

Предсједница
Гордана Живковић

Достављено:
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