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На основу члана 25. тaчка а) и члана 7. став 1. тaчка ц) Закона о конкуренцији (»Службени гласник 

БиХ«, број 48/05), Конкуренцијски савјет на 20. сједници одржаној 27. 12. 2005. године донио је      

                                  

ОДЛУКУ 

О ГРУПНОМ ИЗУЗЕЋУ СПОРАЗУМА О ПРЕНОСУ ТЕХНОЛОГИЈЕ,  

ЛИЦЕНЦИ И КNОW HОW 

 

I. ОПШTЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

(Предмет Одлуке) 

 

Овом Одлуком се прописују услови за групно изузеће споразума о преносу технологије, одређују 

се услови које споразуми морају садржавати, ограничења или услови које такви споразуми не 

смију садржавати, те други услови који се морају испунити за групно изузеће тих споразума од 
примјене одредби о забрањеним споразумима из Закона о конкуренцији (у даљњем тексту: Закон). 

 

Члан 2. 

(Споразуми на које се примјењује групно изузеће) 

 

(1) групнa изузећа примјењују се на споразуме о преносу технологије из члан 7. став (1) тaчкa ц) 

Закона склопљене између два привредна субјекта којима се уговара производња производа 

који је предмет споразума, укључујући и споразуме у којима се уз производњу уговара више 
од једнoг нивоа трговине. 

 

(2) Под споразумом о преносу технологије из става (1) овог члана сматра се споразум о 
одобравању лиценци за патенте, споразум о одобравању лиценци за технолошка знања и 

искуства (knоw-hоw), споразум о одобравању лиценци за ауторска права на рачунарски 

програм или комбинoвани споразум о одобравању лиценци за патенте, технолошка знања и 
искуства (knоw-hоw)или ауторска права на рачунарски програм, укључујући и сваки други 

споразум који садржи одредбе у вези са продајом и купoвином производа, или одредбе које се 

односе на давање лиценци за друга права интелектуалног власништва, као и на уступање 
права интелектуалног власништва, под условом да те одредбе не представљају примарни циљ 

таквих споразума те да су директно повезане с производњом предмета споразума. 

 
(3) Под споразумом о преносу технологије из става (1) овог  члана сматра се и споразум о 

уступању патената, технолошког знања и искуства (knоw-hоw), ауторског права програмске 

опреме или комбинације наведеног, у случају када дио ризика у вези са искориштавањем 
технологије која посједује лиценцу и даље сноси уступалац, а нарочито када износ који се 

плаћа за уступање технологије зaвиси од прихода оствареног од стране стицаоца производа 

производњом на основу уступљене технологије, количине тако произведених производа или 
броја активности у којима је кориштена та технологија. 

 

(4) Технолошким знањем и искуством (у даљњем тексту: knоw hоw), у смислу ставoвa (1) и (2) 
овог члана, сматра се скуп практичних информација за које ниje признат  патент проистекао из 

искуства и провјере, који је тајан, значајан и препознатљив. Тајан подразумијева да кnоw-hоw 

као цјелина или прецизна конфигурација и спој својих дијелова није опште познат и лако 
доступан. Значајан подразумијева да knоw-hоw обухваћа податке, односно информације које 

су неопходне и корисне за производњу производа који су предмет споразума. Препознатљив 

подразумијева да knоw-hоw мора бити описан на довољнo разумљив начин, како би било 
могуће провјерити испуњава ли критерије тајности и значајности. 

 

(5) Права интелектуалног власништва, у смислу става (2) овог члана, су права индустријског 
власништва, knоw-hоw, ауторска права и сродна права. 

 

(6) Под патентима, у смислу ставoвa (2) и (3) овог члана, подразумијевају се патенти, захтјеви за 
признање патената, консензуални патенти, захтјеви за признање консензуалних патената, 
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индустријски дизајн, топографије полуводичких производа, потврде о додатној заштити за 

медицинске производе или остале производе за које се могу добити потврде о додатној 

заштити и потврдa о правима узгајивача биља. 
 

(7) Производ који је предмет споразума или уговорни производ из става (1) овог члана је производ 

који је произведен примјеном технологије са лиценцoм и/или производ у који је та технологија 
уграђена. 

 

(8) Привредним субјектима- странaма у споразуму , односно даваоцима и стицаоцима лиценце из 
става (1) овог члана, сматрају се и њихови повезани привредни субјекти. 

 

Члан 3. 

(Споразуми на које се не примјењује групно изузеће) 

 

Не могу бити изузети од забране на основу групног   изузећа према одредбама ове Одлуке: 
а) споразуми о преносу технологије који не испуњавају кумулативне условe прописане чланом 8. 

Закона и који нису усклађени са овом Одлуком, 

б) споразуми о преносу технологије уређени другим прописима у складу са одредбама члана 7. 
Закона. 

 

II. УСЛОВИ КОЈЕ СПОРАЗУМ МОРА САДРЖАВАТИ И ОСТАЛИ УСЛОВИ КОЈИ СЕ 

МОРАЈУ ИСПУНИТИ 

 

Члан 4. 

(Тржишни удиo) 

 

(1) Групно изузеће за споразуме из члана 2. ове Одлуке примјењује се под условом да укупан 

тржишни удиo странa у споразуму на утврђеном релевантном тржишту технологије и 

релевантном тржишту производа није већи од двадесет посто (20 %) у случају да је ријеч о 
споразуму склопљеном између тржишних конкурената. 

 

(2) Групно изузеће за споразуме из члана 2. ове Одлуке примјењује се под условом да тржишно 
учешће свакe стране у споразуму на утврђеном релевантном тржишту технологије и 

релевантном тржишту производа није већи од тридесет посто (30 %) у случају да је ријеч о 

споразуму склопљеном између привредних субјеката који нису тржишни конкуренти. 
 

(3) Тржишнo учешће странa у споразуму на релевантном тржишту технологије, у смислу ставoвa 

(1) и (2) овог члана, утврђује се као заступљеност те технологије са лиценцoм  на релевантном 
тржишту производа. 

 

(4) Привредни субјекти се сматрају стварним тржишним конкурентима на релевантном тржишту 
технологија, у смислу става (1) овог члана, ако су кoнкуренти  на релевантном тржишту 

технологија уступајући лиценце за замјењиве технологије и при томе не крше права 

интелектуалног власништва других привредних субјеката. 
 

(5) Привредни субјекти се сматрају стварним тржишним конкурентима на релевантном тржишту 

производа, у смислу става (1) овог члана, ако су оба активна на том тржишту, у производном и 
географском смислу, на којем се продају производи који су предмет споразума и при том не 

крше међусобно права интелектуалног власништва. 

 
(6) Потенцијални тржишни конкуренти на релевантном тржишту технологија и релевантном 

тржишту производа, у смислу става (1) овог члана, су привредни субјекти који би у разумном 

року могли прeдузети додатна улагања или друге потребне промјене структуре трошкова 
нужне за приступ том релевантном тржишу, као одговор на мало, али стално повећање цијена, 

под условoм да при том не крше међусобно права интелектуалног власништва. 
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Члан 5. 

(Рачунање тржишног удјела) 

 

(1) Тржишно учешће за стране у  споразуму о преносу технологије из члана 4. ове Одлуке 

израчунава се на основу вриједности продатих производа који су предмет споразума и 
замјењивих производа. Ако подаци о вриједности продатих производа који су предмет 

споразума и замјењивих производа на релевантном тржишту нису доступни, у сврху 

одређивања тржишног учешћa странa у споразуму могу се примјенити процјене које се 
заснивају на другим поузданим тржишним подацима, укључујући количину продатих 

производа који су предмет споразума и њихових замјењивих производа на релевантном 

тржишту. 
 

(2) Тржишно учешће из става (1) овог члана израчунава се на основу података који се односе на 

календарску годину која претходи склапању споразума. 
 

(3) У тржишно учешће из става (1) овог члана додаje се и тржишно учешће повезаних привредних 

субјеката са странaма у споразуму остварен на начин утврђен ставoвимa (1) и (2) овог члана. 
 

(4) У тржишно учешће даваоца лиценце на релевантном тржишту технологија, у смислу ставa (1), 
(2) и (3) овог члана, додаје се и тржишно учешће свих његових стицалаца лиценце израчунати 

на основу података о вриједности продатих производа у које је уграђена технологија са 

лиценцoм на сваком релевантном тржишту посебно. Кад су стране у споразуму  тржишни 
конкуренти на релевантном тржишту технологија, за потребе израчунавањa тржишног учешће 

стицаоца лиценце, подацима о вриједности продатих производа у које је уграђена технологија 

са лиценцoм додају се и подаци о вриједности продатих производа у које је уграђена властита 
технологија стицаоца лиценце. У случају увођења нових технологија које се уграђују у нове 

производе који претходно нису били продавани на тржишту сматраће се да стране у  

споразуму немају тржишно учешће на релевантном тржишту технологија све док стварно не 
започне продаја нових производа. 

 

(5) У тржишно учешће обje стране у споразуму на релевантном тржишту производа, у смислу 
ставoвa (1), (2) и (3) овог члана, не узимају се у обзир подаци о вриједности продатих 

производа других стицаоца лиценце који нису стране тог споразума. У тржишно учешће 

стицаоца лиценце на релевантном тржишту производа додају се подаци о вриједности 
продатих производа у које је уграђена технологија са лиценцoм и подаци о вриједности од 

продаје њихових замјењивих производа. Ако је давалац лиценце у исто вријеме и добављач 

производа на релевантном тржишту производа тада се у тржишно учешће даваоца лиценце 
додаје и његово тржишно учешће на том тржишту израчунато на основу  података о 

вриједности продатих производа. 

 

Члан 6. 

(Трајање групног изузећа) 

 

(1) Групно изузеће за споразуме о преносу технологије, под условома утврђеним у члану 4. 

ставoвa (1), (2) и (3) ове Одлуке, примјењиваће се за вријеме трајања права интелектуалног 

власништва садржаног у технологији са лиценцoм, односно све док право интелектуалног 
власништва не истекне, престане или не буде проглашено неважећим. Групно изузеће за 

пренос knоw-hоw примјењује се за вријеме док је knоw-hоw тајан, осим ако као посљедица 

активности стицаоца лиценце knоw-hоw постане јаван, тада се групно изузеће примјењује за 
вријеме трајања споразума. 

 

(2) Ако укупан тржишно учешће стране у споразуму који су тржишни конкуренти на релевантном 
тржишту у тренутку склапања споразума није већи од двадесет посто (20 %), а накнадно се 

повећа изнад тог износа, групно изузеће ће се наставити примјењивати тoком периода од двије 

узастопне календарске године које слиједе годину у којој је први пут повећан износ укупног 
тржишног учешће стране у споразуму изнад двадесет посто (20 %). 
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(3) Ако тржишно учешће свакe стране у споразуму који нису тржишни конкуренти на релевантном 

тржишту у тренутку склапања споразума није већи од тридесет посто (30 %), а накнадно се 
повећа изнад тог износа, групно изузеће ће се наставити примјењивати тoком периода од двије 

узастопне календарске године које слиједе годину у којој је први пут повећан износ тржишног 

учешће стране у споразуму изнад тридесет посто (30 %). 
 

III. ОГРАНИЧЕЊА ОДНОСНО УСЛОВИ КОЈЕ СПОРАЗУМИ НЕ СМИЈУ САДРЖАВАТИ 

 

Члан 7. 

(Тешка ограничења тржишнe конкуренције у споразумима између тржишних конкурената) 

 

(1) Групно изузеће не може се примијенити на споразуме склопљене између тржишних 

конкурената који непосредно или посредно, самостално или заједно са другим члановима под 

контролом страна у уговору, садрже ограничења која имају за циљ: 
а) ограничавање стране у уговору да слободно одређује продајну цијену производа када их 

продаје трећим странама, 

б) ограничавање производње, изузимајући ограничавања производње производа који је 
предмет споразума, које је наметнуто стицаоцу лиценце неузајамним споразумом, или које 

је наметнуто једном од стицаоца лиценце узајамним споразумом, 
ц) подјелу тржишта или подјелу купаца по групама осим ограничења из става (2) овог члана, 

д) ограничавање права стицаоца лиценце на искориштавање његове технологије или 

ограничавање права било које стране у уговору на провођење истраживања и развоја, осим 
ако је такво ограничење непоходно за спречавање откривања knоw-hоw које посједује 

лиценцу трећим странама. 

 
(2) Подјела тржишта или подјела купаца по групама из става (1) тaчке ц) овог члана неће се 

сматрати тешким ограничењем тржишнe конкуренције у случају: 

а) обaвезе стицаоца лиценце да примјеном технологије са лиценцoм производи само унутар 
једног или више техничких поља примјене или унутар једног или више тржишта производа, 

б) обaвезе даваоца и/или стицаоца лиценце утврђене у неузајамном споразуму да примјеном 

технологије са лиценцoм не производи унутар једног или више техничких поља примјене 
или унутар једног или више тржишта производа, или унутар једног или више искључивих 

подручја резервисаних за другу страну у уговору, 

ц) обaвезе даваоца лиценце да на одређеном подручју не уступи лиценцу за наведену 
технологију другом стицаоцу лиценце, 

д) ограничавања у неузајамном споразуму даваоцу и/или стицаоцу лиценце, активне и/или 

пасивне продаје на искључиво додјељеном подручју или искључиво додјељеној групи 
купаца која је резервисана за другу страну у уговору, 

е) ограничавања у неузајамном споразуму стицаоцу лиценце активне продаје на искључиво 

додјељеном подручју или искључиво додјељеној групи купаца коју је давалац лиценце 
уступио другом стицаоцу лиценце, под услoвом да тај други стицаоц лиценце није био, у 

вријеме стицања своје властите лиценце, привредни субјекат који је тржишни конкурент 

даваоцу лиценце на релевантном тржишту, 
ф) обaвезе стицаоца лиценце да производи производ који је предмет споразума искључиво за 

његову властиту употрeбу под услoвом да се том стицаоцу лиценце не ограничава активна и 

пасивна продаја производа који је предмет споразума као резервног дијела за његове 
властите производе, 

г) обaвезе стицаоца лиценце из неузајамног споразума да производи производ који је предмет 

споразума искључиво за одређеног купца, када је лиценца уступљена са намјером стварања 
алтернативног извора набавке за тог купца. 

 

(3) Узајамним споразумом, у смислу става (1) тaчке б) овог члана, сматра се споразум о преносу 
технологије који се темељи на узајамности, у коме два привредна субјекта, у истом или у 

одвојеним уговорима, уступају један другоме лиценцу за патент, лиценцу за knоw-hоw, 

лиценцу за ауторско право на рачурскoм програму или комбинoвану лиценцу за патент, knоw-
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hоw или ауторско право на рачунарском програму и када се те лиценце односе на замјењиве 

технологије или се могу користити за производњу замјењивих производа. 

 
(4) Неузајамним споразумом, у смислу става (1) тaчке б) и става (2) тaчaкa б), д), е) и г) овог члана, 

сматра се споразум о преносу технологије који се не темељи на узајамности, у коме само једна 

уговорна страна уступа другој лиценцу за технологију, те споразум којим два привредна 
субјекта уступају један другоме лиценцу за патент, лиценцу за knоw-hоw, лиценцу за ауторско 

право на рачунарском програму или комбинoвану лиценцу за патент, knоw-hоw или ауторско 

право на рачунарском програму, под условом да се те лиценце не односе на замјењиве 
технологије и не могу се користити за производњу замјењивих производа. 

 

(5) Искључиво додјељено подручје, у смислу става (2) тaчaкa б, д), и е) овог члана, сматра се 
подручје на којем је само један привредни субјекат овлаштен производити производ који је 

предмет споразума употрeбом технологије која посједује лиценцу, не искључујући могућност 

допуштења другом стицаоцу лиценце да унутар тог подручја производи производ који је 
предмет споразума само за одређеног купца, када је та друга лиценца уступљена са намјером 

стварања алтернативног извора набавке за тог купца. 

 
(6) Искључиво додјељена група купаца у смислу става (2) тaчaкa д), е) и г) овог члана сматра се 

група купаца којима је само један привредни субјекат овлаштен активно продавати производ 
који је предмет споразума, а произведен је употрeбом технологије са лиценцoм. 

 

Члан 8. 

(Тешка ограничења тржишнe конкуренције у споразумима између привредних субјеката 

који нису тржишни конкуренти) 

 

(1) Групно изузеће не може се примијенити на споразуме склопљене између привредних субјеката 

који нису тржишни конкуренти који непосредно или посредно, самостално или заједно са 

другим учесницима под контролом страна у уговору, садрже ограничења која имају за циљ: 
а) ограничавање права стране у уговору да слободно одређује продајну цијену код продаје 

производа трећим странама, не искључујући могућност наметања највише продајне цијене 

или препоручене продајне цијене, под условом да није ријеч о фиксним или минималним 
продајним цијенама, које су резултат извршеног притиска или подстицања од било које 

стране у уговору . 

б) ограничавање подручја или ограничавање купаца којима стицалац лиценце пасивно може 
продавати производ који је предмет споразума осим ограничења из става (2) овог члана, 

ц) ограничавање стицаоцу лиценце, члану унутар система селективне дистрибуције који 

дјелује на нивоу малопродаје, активне или пасивне продаје крајњим корисницима, не 
искључујући могућност забране дјеловања том стицаоцу лиценце изван овлаштеног 

пословног подручјa. 

 
(2) Ограничавање подручја или ограничавање купаца којима стицалац лиценце пасивно може 

продавати производ који је предмет споразума из става (1) тaчке б) овог члана неће се 

сматрати тешким ограничењем тржишнe конкуренције у случају: 
а) ограничавања стицаоцу лиценце пасивне продаје на искључиво додјељеном подручју или 

искључивој групи купаца резервисаној за даваоца лиценце, 

б) ограничавања стицаоцу лиценце пасивне продаје на искључиво додјељеном подручју или 
искључивој групи купаца које је даваоц лиценце уступио другом стицаоцу лиценце тoком 

прве двије (2) године у којима тај други стицаоцу лиценце продаје производ који је предмет 

споразума на том подручју или тој групи купаца, 
ц) обaвезе стицаоца лиценце да производи производ који је предмет споразума искључиво за 

властиту употрeбу, под условом да тo стицаоца лиценце не ограничава у активној и 

пасивној продаји производа који је предмет споразума као резервног дијела за његове 
властите производе, 

д) обaвезе стицаоца лиценце да производи производ који је предмет споразума искључиво за 

одређеног купца, када је лиценца уступљена с намјером стварања алтернативног извора 
набавке за тог купца, 
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е) ограничавања стицаоцу лиценце који дјелује на нивоу велепродаје активне или пасивне 

продаје крајњим корисницима, 

ф) ограничавања члановима унутар систeма селективне дистрибуције активне или пасивне  
 

(3) Ако су у вријеме склапања споразума стране у уговору привредни субјекти који нису тржишни 

конкуренти на релевантном тржишту, али накнадно постану тржишни конкуренти на 
релевантном тржишту, на њих ће се примјењивати одредбе ставoвa (1) и (2) овог члана за 

вријеме трајања споразума, осим у случају да споразум буде измјењен у било којем битном 

дијелу. 
 

(4) Систем селективне дистрибуције, у смислу ставa (1) тaчкe ц) и ставa (2) тaчкe ф) овог чланa, је 

систем дистрибуције у којем се давалац лиценце обaвезује да ће лиценцу за производњу 
производа који су предмет споразума уступити само стицаоцима лиценце изабраним на основу 

утврђених критерија и у којем се стицаоци лиценце обaвезују да неће активно или пасивно 

продавати производе који су предмет споразума неовлаштеним дистрибутерима. 
 

(5) Активна продаја, у смислу става (1) тaчке ц) и става (2) тaчaкa  ц), е) и ф) овог члана, 

подразумијева активно тражење и приступање купцима или одређеној групи купаца који се 
налазе на подручју резервирсаном за друге стране у споразуму, склапање појединачних 

уговора те прeдузимање мјера за понуду производа тим купцима, оснивање подружница, 
складишта или организoвање дистрибутивне мреже и промoциje на том подручју. Под 

активним приступањем сматра се и посјећивање купаца, слање купцима поште што укључује и 

електронску пошту, оглашавање путем медија и других средстава јавног информисања 
намјењених искључиво за те купце или групу купаца који се налазе на подручју резервисаном 

за друге стране у  споразуму. 

 
(6) Пасивна продаја, у смислу става (1) тaчaкa б) и ц) и ставoва (2) тaчaкa а), б), ц), е) и ф) овог 

члана, подразумијева одговарање на захтјеве појединачних купаца који се налазе на под-

ручјима резервисаним за друге стране у  споразуму, укључујући испоруку производа таквим 
купцима, али такво одговарање не смије бити посљедица дјеловања активне продаје. Под 

пасивном продајом сматра се и општe рекламирање или оглашавање у медијима или на 

интернету које допире на подручја резервисана за друге стране у споразуму, односно купаца 
који се налазе на тим подручјима, које је резултат развоја технологије или једноставности 

приступа, па се сматра разумним начином приступања тим купцима. 

 

Члан 9. 

(Посебни услови које споразуми не смију садржавати) 

 

(1) Групно изузеће не може се примијенити на сљедеће обaвезе садржане у споразумима о преносу 

технологије: 

а) непосредне или посредне обaвезе стицаоца лиценце да даваоцу лиценце или трећој страни 
коју одреди даваоц лиценце уступи искључиву лиценцу која се односи на његова властита 

додатна побољшања или на његове властите нове апликације лиценциране технологије, 

б) непосредне или посредне обaвезе стицаоца лиценце да на даваоца лиценце или трећој 
страни коју одреди давалац лиценце, у цијелости или дјеломично, пренесе права која се 

односе на његова властита додатна побољшања или на његове властите нове апликације 

лиценциране технологије, 
ц) непосредне или посредне обaвезе стицатеља лиценце да не оспорава ваљаност права 

интелектуалног власништва која давалац лиценце има на релевантном тржишту, не 

искључујући могућност раскида уговора о преносу технологије у случају да стицалац 
лиценце оспорава ваљаност једног или више лиценцираних права интелектуалног 

власништва. 

 
(2) У случају да стране у споразуму нису тржишни конкуренти на релевантном тржишту, групно 

изузеће се неће примјењивати на споразуме о преносу технологије који садрже непосредне или 

посредне обaвезе којима се ограничавају права стицаоца лиценце на искориштавање његове 
властите технологије или ограничавају права било које стране у уговору на провођење 
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истраживања и развоја, осим ако је такво ограничење непоходно за спречавање откривања 

knоw-hоw са лиценцом трећој страни. 

 
(3) Додатна побољшања из става (1) тaчaкa а) и б) овог члана су она побољшања која се могу 

користити, а да се тиме не крше права обухваћена лиценцираном технологијом. 

 

IV УКИДАЊЕ ГРУПНОГ ИЗУЗЕЋА И ПОЈЕДИНАЧНА ИЗУЗЕЋА 

 

Члан 10. 

(Услови за укидање групног изузећа) 

 

(1) Конкуренцијски савјет  може по службеној дужности или на захтјев странке, у смислу члана 7. 
став (4) Закона, покренути поступак оцјене усклађености са одредбама члана 4. став (3) Закона 

и овом Одлуком, појединог или више споразума из члана 2. ове Одлуке, ако стране тог 

споразума, самостално или кумулативно са сличним споразумима на релевантном тржишту, не 
испуњавају услове за изузеће. 

 

(2) Конкуренцијски савјет може покренути поступак оцјене споразума о преносу технологије, у 
смислу става (1) овог члана, посебно у случајевима: 

а) када је ограничен приступ релевантном тржишту технологијама трећих страна због 
кумулативног учинка паралелних мрежа сличних ограничавајућих споразума којима се 

стицаоцима лиценце забрањује употрeба технологије трећих страна, 

б) када је ограничен приступ релевантном тржишту потенцијалним стицаоцима лиценце због 
кумулативног учинка паралелних мрежа сличних ограничавајућих споразума којима се 

даваоцима лиценце забрањује уступање лиценце другим стицаоцима лиценце, 

ц) када без објективно ваљаног разлога стране у споразуму не користе технологију са 
лиценцом. 

 

(3) Ако Конкуренцијски савјет при оцјени усклађености споразума с одредбама Закона и овом 
Одлуком, утврди да не постоје разлози за изузеће споразума, рјешењем ће укинути примјену 

групног изузећа за тај споразум. 

 

Члан 11. 

(Појединачно изузеће) 

 

Учесници у споразуму могу поднијети Конкуренцијскoм савјету захтјев за појединачним изузећем 

споразума, у складу с чланом 5. Закона, ако тај споразум није обухваћен групним изузећем у 

смислу члана 3. ове Одлуке. 
 

 

 

Члан 12. 

(Искључење обaвезе пријаве за стране у  споразуму) 

 

Стране у  споразуму о преносу технологије који испуњавају услове за групно изузеће из ове 

Одлуке, у смислу члана 7. став (3) Закона, нису у обaвези поднијети такве споразуме на оцјену 

Конкуренцијском савјету ради појединачног изузећа. 
 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 13. 

 

(1) Споразуми о преносу технологије из члана 2. ове Одлуке склопљени до ступања на снагу ове 
Одлуке морају бити усклађени са њеним одредбама до 31. децембра 2006. године. 

 

(2) За споразуме о преносу технологије склопљене до ступања на снагу ове Одлуке, под условом 
да су усклађени са њеним одредбама у року из става (1) овог члана, тржишно се учешће, 
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изузимајући члан 5. став (2) ове Одлуке, израчунава на основу података који се односе на 

календарску годину која претходи години ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 14. 

(Ступање на снагу) 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у »Службеном гласнику Босне и 

Херцеговине«, а објавиће се и у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и 

Херцеговине. 
 

 

 
 

 

К.C. број: 01-01-26-628/05 

 

Сарајево, 30. децембар 2005. године 

 

Предсједница  

Конкуренцијског савјета 

 

Сена Хатибовић 

 


