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Број: 04-26-2-05- -II/11
Сарајево, 29.09.2011. године
На основу члана 25. став (1) тачка д), члана 41. став (2), члана 42. став (2) Закона о
конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр.48/05, 76/07 и 80/09) и члана 210.
Закона о управном поступку („Службени гласник БиХ“, број: 29/02, 12/04, 88/07 и
93/09), Конкуренцијски савјет је на 17. (седамнаестој) сједници одржаној дана
29.09.2011. године, донио
ЗАКЉУЧАК
о продужењу рока за доношење коначног рјешења
Продужава се рок за доношење коначног рјешења, за додатна 3 (три) мјесеца, у
поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању
поступка по службеној дужности, број: 04-26-2-05-01-II/11 од дана 08.06.2011.
године, против привредног субјекта „Амадеус БХ„ д.о.о Сарајево, Хамида
Беширевића до 82, 71000 Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног
положаја из члана 10. став (2) тачке а) и д) Закона о конкуренцији.
Образложење
Конкуренцијски савјет је дана 08.06.2011. године под бројем : 04-26-2-05-01-II/11
донио Закључак о покретању поступка по службеној дужности (у даљем тексту:
Закључак), против привредног субјекта „Амадеус БХ„ д.о.о Сарајево, Хамида
Беширевића до 82, 71000 Сарајево (у даљем тексту: „Амадеус БХ“), ради
утврђивања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) тачке а) и д)
Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон).
У складу са чланом 33. став (1) Закона, Конкуренцијски савјет је, дана 08.06.2011.
године актом број: 04-26-2-05-6-II/11, привредном субјекту „Амадеус БХ“ доставио
предметни Закључак на одговор, након чега је привредни субјекат „Амадеус БХ“
путем пуномоћника, адвокатске канцеларије Спахо, Мехмеда Спахе 8/II, 71000
Сарајево, дана 24.06.2011. године поднеском број: 04-26-2-05-15-II/11, доставио
непотпуни одговор на исти, тражећи истовремено појашњење тврдњи наведених у
Закључку.
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Такође, у току поступка, привредни субјекат „Амадеус БХ“ се дана 19.07.2011.
године поднеском број: 04-26-2-05-25-II/11 обратио Конкуренцијском савјету са
захтјевом у којем тражи продужење рока за давање адекватног одговора на
предметни Закључак. Конкуренцијски савјет је размотрио наведени захтјев и
утврдио да постоје оправдани разлози за усвајање истог, те је у складу са чланом
33. став (4) Закона, привредном субјекту „Амадеус БХ“, дана 19.07.2011. године
актом број: 04-26-2-05-26-II/11, одобрено продужење рока за достављење одговора
на Закључак, за додатних 10 (десет) дана.
Обзиром да је у предметном поступку, за утврђивање чињеничног стања и оцјену
доказа потребно извршити додатне анализе, те да се ради о осјетљивом тржишту,
Конкуренцијски савјет је продужио рок за доношење коначног рјешења за додатна
3 (три) мјесеца, у смислу члана 41. став (2) Закона о конкуренцији, те је одлучио
као у диспозитиву овог Закључка.

Поука о правном лијеку:
Против овог Закључка није дозвољена жалба.

Предсједник
др. Стјепо Прањић
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