
На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина 

Босне и Херцеговине, на 60. сједници Представничког дома , одржаној 

16.септембра 2009. године, и на 36. сједници Дома народа, одржаној 1. октобра 

2009. године. усвојила је 

 

 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

КОНКУРЕНЦИЈИ 

 

Члан 1. 

 У Закону о конкуренцији («Службени гласник БиХ», бр. 48/05 и 76/07) у члану 

2.став (1) ријечи: «која посредно или непосредно учествују у промету роба и 

услуга» замјењује се ријечима: «која се посредно или непосредно баве 

производњом, продајом роба и пружањем услуга», испред ријечи ''својим'' додаје се 

ријеч ''могу'' а иза ријечи ''дјеловањем'' ријечи: ''спречавају, ограничавају или 

нарушавају'' замјењују се ријечима: ''спречавати, ограничавати или нарушавати''. 

У тачки а) иза ријечи ''предузетнике'' брише се зарез и додају се ријечи: ''и њихова 

удружења''. 

Став (2) мијења се и гласи: 

'' (2) Овај закон примјењује се и на привредне субјекте који имају контролу над 

другим привредним субјектом, те на привредне субјекте под његовом контролом. 

Привредним субјектом под контролом другог привредног субјекта сматра се 

привредни субјект у којем други привредни субјект непосредно или посредно: 

а)    има више од половине удјела или дионица, или 

б)    може остваривати више од половине гласачких права, или 

ц)  има право на постављање више од половине чланова управе, надзорног одбора,      

односно одговарајућег тијела за управљање, те вођење послова, или 

д)    на други начин има право на управљање пословањем привредног субјекта.'' 

    

У ставу (3) ријечи: ''привредне дјелатности'' бришу се, а ријечи: ''привредних 

субјеката'' замјењује се ријечима: ''привредне субјекте''. 

 

Члан 2. 

У члану 3. у ст. (1), (2) и (3) иза ријечи ''производа'' додају се ријечи: ''и/или услуга''. 

Став (4) мијења се и гласи: 

'' (4) У одређеним случајевима релевантно географско тржиште може бити 

утврђено на међународном нивоу''. 

 

Члан 3. 

У члану 4. у ставу (1) ријечи: ''као и одлуке удружења привредних субјеката'' 

замјењује     се ријечима: ''као и одлуке и други акти привредних субјеката''. 

У ставу (3) тачкa а) на крају текста тачка-зарез се бришe и додаје се везник '' и ''. 

 

 

 



 

 

Члан 4. 

У члану 5. став (2) брише се. 

Досадашњи ст. (3), (4) и (5) постају ст. (2), (3) и (4). 

У досадашњем ставу (3) који постаје став (2) ријечи ''у наведеном року'' замјењује 

се ријечима: ''у року из члана 41. став (1) тачка б) овог Закона''. 

У досадашњем ставу (4) који постаје став (3) у тачки ц) ријечи: ''утврђеним 

обавезама'' замјењује се ријечима: ''обавезама утврђеним од стране''. 

У досадашњем ставу (5) који постаје став (4) број ''(4)'' замјењује се бројем ''(3)''. 

 

Члан 5. 

У члану 8. став (2) ријечи: '' под условом да споразум не садржи одредбе које 

упркос незнатном тржишном учешћу доводе до спречавања, ограничавања или 

нарушавања конкуренције'' замјењује се ријечима: ''изузев тешких ограничења'' 

У ставу (3) тачкa б) иза ријечи: ''нису'' додају се ријечи: ''стални или потенцијални'' 

У ставу (4) иза ријечи: ''испуњавати'' ставља се зарез и додају ријечи: ''као и тешка 

ограничења''. 

 

Члан 6. 

 У члану 9. став (2) ријечи: ''може имати'' замјенују се ријечју: ''има'', а ријечи: 

''Босне и Херцеговине'' бришу се. 

  Став (3) мијења се и гласи: 

'' (3) Претпоставља се да више привредних субјеката има доминантан положај на 

тржишту роба и/или услуга ако на релевантном тржишту два или три привредна 

субјекта имају заједно тржишно учешће веће од 60%''. 

Иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи: 

'' (4) Претпоставља се да више привредних субјеката има доминантан положај на 

тржишту роба и/или услуга ако на релевантном тржишту четири или пет 

привредних субјеката имају заједно тржишно учешће веће од 80%''. 

Досадашнњи став (4) постаје став (5). 

 

Члан 7. 

У члану 11. став (2) брише се. 

Досадашњи ст. (3) и (4) постају ст. (2) и (3). 

У досадашњем ставу (3) који постаје став (2) ријечи: ''става (2) овог члана и'' бришу 

се, иза броја ''41.'' додају се ријечи: ''став (1) тачка ц)'', иза ријечи: ''сматра се да'', 

додаје се ријеч: ''се'' и иза ријечи ''споразумом'' додају се ријечи: ''односно 

поступањем привредног субјекта'' 

  У досадашњем ставу (4) који постаје став (3) број ''(3)'' замјењује се бројем ''(2)'', 

ријечи: ''да предметни споразум'' замјењује се ријечима: ''да закљученим 

споразумом, односно поступањем привредни субјект'', и иза ријечи: ''не 

злоупотребљава'', ријеч: ''се'' брише се. 

 

 

 



 

Члан 8. 

У члану 14. став (1) тачка а) мијења се и гласи: 

'' а)  да укупни годишњи приход свих учесника концентрације остварен продајом 

роба и /или  услуга на свјетском тржишту износи 100.000.000 КМ по завршном 

рачуну у години  која је претходила концентрацији; и ''. 

У тачки б) број ''5.000.000 КМ замјењује се бројем ''8.000.000 КМ''. 

 

Члан 9. 

У члану 15. став (1) тачкa а) ријечи: ''директних пореза'' замјењује се ријечима: 

''индиректних пореза''. 

 

Члан 10. 

Члан 16. мијења се и гласи: 

''Члан 16. 

(Пријава концентрације) 

(1) Привредни субјекти, учесници концентрације обавезни су поднијети пријаву 

концентрације у смислу чл. 12. и 14. овог Закона у року од 15 дана од дана 

закључивања споразума, објављивања јавне понуде или стицања контроле, зависно 

од тога шта наступи раније. 

(2) Пријава концентрације може се поднијети и када учесници концентрације 

докажу своју    намјеру за концентрацијом закљученим начелним споразумом, 

меморандумом о разумијевању, писмом намјере потписаним од свих учесника 

концентрације или јавним објављивањем намјере за понуду куповине. 

(3) У случају када контролу над цијелим или дијеловима једног или више 

привредних субјеката стиче други привредни субјект, пријаву подноси привредни 

субјект који стиче контролу, а у свим осталим случајевима привредни субјекти 

подносе заједничку пријаву. 

(4) Конкуренцијски савјет дужан је објавити податке из пријаве концентрације  у 

дневним новинама, а нарочито: 

a) називе привредних субјеката учесника у концентрацији; 

b) облик концентрације; и  

c) привредни сектор у оквиру којег се концентрација врши.'' 

 

Члан 11. 

У члану 17. став (1) ријечи: ''позитивне и негативне'' бришу се, иза ријечи ''ефекте'' 

додају се ријечи: ''који за посљедицу имају значајно нарушавање тржишне 

конкуренције'' а ријечи: ''који за посљедицу има значајно нарушавање тржишне 

конкуренције'' бришу се. 

 

Члан 12. 

У члану 18. став (5) ријеч ''намјере'' брише се, а број ''60'' замјењује се бројем ''30''. 

Иза става (5) додаје се нови став (6) који гласи: 

''(6) У случају када Конкуренцијски савјет у року од 30 дана, у складу са ставом (5)      

овог члана, од дана издавања потврде о пријему комплетне и уредне пријаве из 



члана 30. овог закона не донесе закључак о покретању поступка оцјене 

концентрације, сматраће се да је концентрација допуштена''. 

Досадашњи ст. (6), (7), (8) и (9) постају ст. (7), (8), (9) и (10). 

У досадашњем ставу (9) који постаје став (10) број ''(8)'' замјењује се бројем ''(9)''. 

 

Члан 13. 

У члану 19. став (2) тачкa б) број ''14.'' замјењује се бројем ''12.'' 

 

Члан 14. 

У члану 30. наслов члана мијења се и гласи: ''(Документација уз пријаву 

концентрације)''. 

У ставу (1) ријеч ''намјере'' брише се. 

У тачки а) иза ријечи ''односно'' додаје се везник ''и''. 

У тачки ц) ријечи: ''прописом о концентрацији'' замјењују се ријечима: 

''подзаконским актима уз овај закон''. 

 

Члан 15. 

У члану 32. став (2) број ''15'' замјењује се бројем ''30''. 

 

Члан 16. 

У члану 34. став (3) ријеч ''намјерно'' брише се. 

 

Члан 17. 

У члану 35. став (2) ријечи: ''а не желе их ставити на увид,'' бришу се. 

 

Члан 18. 

У члану 41. став (1) мијења се и гласи: 

'' (1) Након доношења закључка о покретању поступка, Конкуренцијски савјет 

дужан је донијети коначно рјешење у року: 

a) од шест мјесеци за утврђивање забрањених споразума из члана 4. овог 

закона; 

b) од три мјесеца за утврђивање појединачног изузећа из члана 5. овог закона; 

c) од четири мјесеца за утврђивање злоупотребе доминантног положаја из 

члана 11. овог закона; 

d) од три мјесеца за утврђивање оцјене концентрације из члана 18. овог 

закона.'' 

У ставу (2) ријечи: ''као и чл. 5. и 11. овог закона,'' бришу се. 

 

Члан 19. 

У члану 42. став (1) тачка г) брише се. 

Иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи: 

''(2) Осим рјешења из става (1) овог члана, Конкуренцијски савјет доноси и друга 

рјешења, закључке и друге акте на основу одредби овог закона ''. 

 

Члан 20. 

У члану 48. став (1) тачкa д) на крају текста тачка се замјењује тачком-зарезом. 



Иза тачке д) додаје се нова тачка е) која гласи: 

'' е) проведе концентрацију без претходног рјешења о концентрацији у смислу 

члана 18. став (9) овог закона''. 

 

Члан 21. 

У члану 54. став (1) ријечи: ''у току поступка'' бришу се. 

 

 

Члан 22. 

Конкуренцијски савјет ће, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог 

закона, ускладити подзаконске акте и друге акте који се односе на провођење 

одредби овог закона. 

 

Члан 23. 

Поступци започети пред Конкуренцијским савјетом, а који нису окончани до дана 

ступања на снагу овох закона, биће настављени по одредбама Закона о 

конкуренцији (''Службени гласник БиХ'', бр. 48/05 и 76/07). 

 

Члан 24. 

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у '' Службеном гласнику 

БиХ'', а биће објављен и у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне 

и Херцеговине. 

 

    ПСБиХ, број 425/09 

1. октобра 2009. године 

             Сарајево 

 

        Предсједавајући       Предсједавајући 

   Представничког дома          Дома народа 

Парламентарне скупштине БиХ                              Парламентарне скупштине БиХ 

  Др. Милорад Живковић      Илија Филиповић, с.р 


