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ВЛАДА ФЕДЕРАЦИЈЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1338 
На основу члана 22. став (2) Закона о развојном 

планирању и управљању развојем у Федерацији Босне и 
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 
32/17) а у вези са чланом 19. став (1) Закона о Влади Федера-
ције Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације 
БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), на приједлог 
Федералног завода за програмирање развоја, Влада 
Федерације Босне и Херцеговине на 193. сједници, одржаној 
03.04.2019. године, доноси 

УРЕДБУ 
О ТРОГОДИШЊЕМ И ГОДИШЊЕМ ПЛАНИРАЊУ 

РАДА, МОНИТОРИНГУ И ИЗВЈЕШТАВАЊУ У 
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овом уредбом, уз претходне консултације са Федерал-
ним министарством финансија/Федералним министарством 
финанција, другим институцијама на нивоу Федерације 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација), канто-
нима и Савезом општина и градова Федерације Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Савез Федерације), уређује се 
трогодишње и годишње планирање рада, начин израде 
имплементационих докумената, принципи планирања, 
мониторинга и извјештавања, структура имплементационих 
докумената, процес планирања, монторинг и извјештавање и 
друга питања од значаја за планирање, мониторинг и 
извјештавање у Федерацији. 

Члан 2. 
(Институционални оквир, координација и одговорност за 
планирање, мониторинг и извјештавање у Федерацији) 

(1) Институционални оквир за израду трогодишњег плана 
рада, годишњег плана рада, годишњег извјештаја о раду 
чине: федерални органи управе и федералне управне 
организације (у даљем тексту: федерални орган упра-
ве), кантонални органи управе и кантоналне управне 

организације (у даљем тексту: кантонални орган 
управе), односно општински/градски органи управе и 
општинске/градске управне организације (у даљем 
тексту: општински/градски орган управе). 

(2) Институционални оквир за техничку и стручну подрш-
ку у процесу планирања, мониторинга и извјештавања 
чине: Федерални завод за програмирање развоја за ниво 
Федерације (у даљем тексту: Федерални завод), тијело 
за послове развојног планирања и управљања развојем 
у кантону за ниво кантона, односно тијело надлежно за 
послове развојног планирања и управљања развојем у 
јединици локалне самоуправе за ниво јединице локалне 
самоуправе из члана 5. став (1) Закона о развојном 
планирању и управљању развојем у Федерацији Босне 
и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", 
број 32/17 - у даљем тексту: Закон). 

(3) Институционални оквир за израду извјештаја о развоју 
чине: Федерални завод за ниво Федерације, тијело 
надлежно за послове развојног планирања у кантону за 
ниво кантона, односно тијело надлежно за послове 
развојног планирања у јединици локалне самоуправе за 
ниво јединице локалне самоуправе. 

(4) Институционални оквир за укључивање принципа 
равноправности сполова и једнаких могућности за све 
грађане, чине институције надлежне за равноправност 
сполова, које су успостављене у складу са прописима о 
равноправности сполова у Босни и Херцеговини. 

(5) Институционални оквир за доношење годишњег 
програма рада Владе Федерације Босне и Херцеговине 
(у даљем тексту: Влада Федерације), владе кантона, као 
и годишњег плана рада општине/града чине: Влада 
Федерације, влада кантона, општинско/градско вијеће. 

Члан 3. 
(Координација и одговорност у процесу планирања, 

мониторинга и извјештавања) 
(1) Координацију у процесу планирања, мониторинга и 

извјештавања у федералном и кантоналном органу 
управе врши секретар органа управе, а у општинском/ 
градском органу управе врше руководећи државни 
службеници (помоћници начелника) уз помоћ секре-
тара, свако у складу са својим надлежностима, који 
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обезбјеђују досљедно провођење интерних улога и 
одговорности у складу са унутрашњом организацијом и 
надлежностима, те учешћем различитих субјеката. 

(2) Изузетно од одредбе става (1) овог члана, уколико у 
федералном и кантоналном органу управе радно мјесто 
секретара органа управе није попуњено или није 
систематизовано прописом којим се уређује унутрашња 
организација, координацију послова у процесу плани-
рања, мониторинга и извјештавања обавља помоћник 
руководиоца органа управе, којег писменим рјешењем 
за те послове овласти руководилац органа управе. 

(3) Помоћник руководиоца органа управе одговоран је за 
непосредну израду дијела трогодишњег плана рада, 
годишњег плана рада, те годишњег извјештаја о раду 
основне организационе јединице којом руководи. 

(4) За израду трогодишњег плана рада, годишњег плана 
рада и годишњег извјештаја о раду, као и других аката 
у процесу програмирања развоја у Федерацији, одго-
воран је руководилац федералног органа управе, канто-
налног органа управе, односно општинског/градског 
органа управе. 

II - НАЧИН ИЗРАДЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИОНИХ 
ДОКУМЕНАТА У ФЕДЕРАЦИЈИ 
а) Принципи планирања, мониторинга и извјештавања у 
Федерацији 

Члан 4. 
(Кључни принципи планирања, мониторинга и извјештавања 

у Федерацији) 
У процесу планирања, мониторинга и извјештавања у 

Федерацији примјењују се принципи планирања и управља-
ња развојем из члана 4. Закона, а нарочито: 

а) усклађени приступ у планирању, мониторингу и 
извјештавању свих нивоа власти у Федерацији; 

б) равноправност сполова и једнаке могућности за 
све грађане; 

ц) хоризонтална и вертикална координација између 
свих нивоа власти у Федерацији; 

д) комплементарност; 
е) партнерство, јавност и транспарентност. 

Члан 5. 
(Усклађени приступ у планирању, мониторингу и 
извјештавању свих нивоа власти у Федерацији) 

(1) Усклађени приступ у планирању, мониторингу и 
извјештавању свих нивоа власти у Федерацији подра-
зумјева хармонизовано, уједначено и континуирано 
дјеловање свих нивоа власти у Федерацији у процесу 
операционализације стратешких циљева из стратешких 
докумената и надлежности федералног органа управе, 
кантоналног органа управе, односно општинског/град-
ског органа управе кроз имплементационе документе 
из члана 22. став (1) Закона. 

(2) Усклађени приступ у планирању, мониторингу и 
извјештавању у Федерацији представља директно пове-
зивање са процесом израде Документа оквирног буџета 
у Федерацији (у даљем тексту: ДОБ), Програмом јавних 
инвестиција у Федерацији (у даљем тексту: ПЈИ) и 
годишњег буџета. 

Члан 6. 
(Равноправност сполова и једнаке могућности за све грађане) 
(1) Равноправност сполова и једнаке могућности за све 

грађане подразумијева уважавање различитости и 
одсуство дискриминације укључивањем специфичних 
потреба и интереса жена и мушкараца, као и више-
струко угрожених група грађана, кроз адекватне пројек-

те, активности и одговарајуће индикаторе у трого-
дишњем плану рада и годишњем плану рада. 

(2) У процесу мониторинга и извјештавања, институције 
на свим нивоима власти у Федерацији прате и извје-
штавају о постигнутим ефектима и резултатима из 
перспективе равноправности сполова и једнаких 
могућности за све грађане. 

(3) Принцип једнаких могућности за све грађане нарочито 
се остварује путем не/посредног укључивања социјално 
угрожених група грађана у израду имплементационих 
докумената. 

Члан 7. 
(Хоризонтална и вертикална координација између свих 

нивоа власти у Федерацији) 
(1) Хоризонтална координација подразумијева координи-

рано поступање у процесу трогодишњег и годишњег 
планирања, мониторинга и извјештавања на истом 
нивоу власти у Федерацији. 

(2) Вертикална координација подразумијева уједначено и 
координисано поступање у процесима трогодишњег и 
годишњег планирања, мониторинга и извјештавања на 
различитим нивоима у Федерацији, ради обезбјеђења 
заједничких развојних праваца, те усклађености са 
релевантним стратешким документима Босне и Херце-
говине, документима из процеса европских интеграција 
и међународно прихваћеним глобалним циљевима 
одрживог развоја. 

Члан 8. 
(Комплементарност) 

Комплементарност подразумијева да се стратешки 
пројекти и активности различитих институција и нивоа 
власти у Федерацији у оквиру трогодишњег плана рада и 
годишњег плана рада међусобно надопуњују ради мулти-
пликације развојних ефеката. 

Члан 9. 
(Партнерство, јавност и транспарентност) 

(1) Партнерство подразумијева међусобну сарадњу разли-
читих нивоа власти у Федерацији и савјетодавних 
тијела из чл. 11. и 13. Закона у процесу планирања, 
мониторинга и извјештавања у Федерацији. 

(2) Јавност и транспарентност подразумијевају информи-
сање јавности о имплементационим документима у 
Федерацији, конкретним резултатима и прогресу у 
реализацији стратешких циљева и развојних праваца у 
Федерацији, остварују се објављивањем информација и 
имплементационих докумената на wеb страници инсти-
туција у Федерацији, јавним саопштењима, те кориште-
њем других одговарајућих инструмената размјене 
информација. 

б) Процес планирања у Федерацији 

Члан 10. 
(Смјернице за трогодишње планирање рада у Федерацији) 

(1) Процес трогодишњег планирања рада започиње изра-
дом смјерница за трогодишње планирање у Федерацији 
(у даљем тексту: смјернице). 

(2) Смјернице из става (1) овог члана припрема: 
а) Премијер Владе Федерације у сарадњи са 

Федералним заводом за ниво Федерације; 
б) Премијер владе кантона, односно начелник/градо-

начелник у сарадњи са тијелом за послове 
развојног планирања и управљања развојем за 
кантон или јединицу локалне самоуправе. 
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(3) Смјернице из става (1) овог члана се израђују сваке 
године за период од три године (1+2 по rolling систему), 
и имају сљедеће минималне елементе: 
а) ознаку нивоа за које се израђују и период на које 

се односе; 
б) увод са описом сврхе смјерница и кратким описом 

развојног контекста, укључујући изазове и ризике; 
ц) стратешке правце, односно смјерове развоја који 

произлазе из стратешких докумената у Феде-
рацији, те других релевантних стратешких доку-
мената Босне и Херцеговине, релевантних доку-
мената из процеса европских интеграција и 
међународно прихваћених глобалних циљева 
одрживог развоја; 

д) приоритете, мјере и стратешке пројекте; 
е) индикативни финансијски оквир усклађен са 

релевантним стратешким документима; 
ф) одговарајуће индикаторе стратешких циљева из 

Стратегије развоја Федерације, као и одговарајуће 
индикаторе за приоритете и мјере. 

(4) Смјернице из става (1) овог члана усваја Влада 
Федерације за ниво Федерације, влада кантона за ниво 
кантона, уз претходне консултације и препоруке Вијећа 
Федерације и вијећа кантона у складу са чланом 12. 
тачка а) и чланом 14. тачка а) Закона, а начел-
ник/градоначелник за ниво јединице локалне самоупра-
ве, најкасније до средине мјесеца фебруара у години 
која претходи периоду трогодишњег планирања и 
израде ДОБ-а и ПЈИ, те се примјењују у федералном 
органу управе, кантоналном органу управе, односно 
општинском/градском органу управе ради израде 
трогодишњег плана рада. 

(5) Смјернице из става (1) овог члана припремају се у 
складу са стратешким документима за ниво власти у 
Федерацији за који се израђују. Уколико не постоји 
стратешки документ за тај ниво власти, смјернице се 
израђују на основу постојећих релевантних стратешких 
докумената. 

(6) Изузетно од одредбе става (2) тачке а) овог члана, за 
ниво Владе Федерације, економска политика која се 
ради у складу са прописима о буџетима у Федерацији, 
представља документ смјерница. 

Члан 11. 
(Израда трогодишњег плана рада) 

(1) Трогодишњи план рада федералног органа управе, 
кантоналног органа управе, односно општинског/град-
ског органа управе је имплементациони документ који 
операционализује стратешке циљеве, приоритете и 
мјере из релевантних стратешких докумената, те 
операционапизује надлежности органа управе, и 
представља основу за израду ДОБ-а и ПЈИ-а. 

(2) Трогодишњи план рада израђује се сваке године, у 
години прије почетка периода на који се односи. У 
трогодишњем плану рада дефинише се један главни 
програм федералног органа управе, кантоналног органа 
управе, односно општинског/градског органа, на 
основу стратешких циљева и приоритета из стратешких 
докумената. 

(3) Уколико на одређеном нивоу власти у Федерацији нема 
стратешког документа, главни програм се утврђује на 
основу релевантних стратешких докумената надређеног 
нивоа власти у Федерацији за који постоји стратешки 
документ, Босне и Херцеговине, докумената из процеса 
европских интеграција и законских надлежности 
федералног органа управе, кантоналног органа управе, 

односно општинског/градског органа управе и 
смјерница из члана 10. ове уредбе. 

(4) За трогодишњи план рада, федерални орган управе, 
кантонални орган управе, односно, општински/градски 
орган управе, у складу са одредбама ове уредбе, има 
обавезу преузети релевантне мјере из стратешких 
докумената са припадајућим индикаторима, полазним и 
циљним вриједностима за сваку годину трогодишњег 
периода које постају програми (мјера из стратешког 
документа = програм у трогодишњем плану рада). 

(5) Сваки одабрани програм у трогодишњем плану рада 
утврђује се као програм у ДОБ-у (програм у трого-
дишњем плану рада = програм у ДОБ-у), са 
додијељеном шифром. 

(6) За сваки од утврђених програма (мјера) дефинише се 
активности/пројекти чија реализација у трогодишњем 
периоду доприноси остварењу приоритета и 
стратешких циљева из стратешких докумената, односно 
законских надлежности институција на свим нивоима 
власти у Федерацији. 

(7) У изради трогодишњег плана рада федерални орган 
управе, кантонални орган управе, односно општински 
орган управе преузима пројекте и активности из 
акционог плана. 

(8) За сваку активност/пројекат наводи се: рок извршења, 
очекивани резултат, носилац (најмањи организациони 
дио), статус ПЈИ, ознака о потреби усвајања, извор 
финансирања и износ планираних финансијских 
средстава неопходних за њихову реализацију по 
годинама израженим у КМ. 

(9) Приликом израде трогодишњег плана рада потребно је 
остварити међусобне институционалне консултације, у 
циљу обезбјеђења принципа хоризонталне усклађе-
ности из члана 7. став (1) ове уредбе. 

(10) Федерални орган управе, кантонални орган управе, 
односно општински/градски орган управе, објављује на 
wеb страници радну верзију трогодишњег плана рада, 
која служи као основ за израду захтјева за финансијска 
средства за ДОБ, у циљу консултација са социо-
економским партнерима широм јавности и добијања 
коментара и препорука у року од десет дана, од дана 
објаве на wеb страници. 

(11) Федерални орган управе, кантонални орган управе, 
односно општински/градски орган управе, након 
проведених консултација прилагођава радну верзију 
трогодишњег плана рада најкасније до 31. марта у 
години прије почетка трогодишњег периода на које се 
трогодишњи план рада односи. 

(12) У изради приједлога приоритета буџетских корисника 
за ДОБ и ПЈИ користе се подаци о активностима/ 
пројектима са износима планираних финансијских 
средстава из радне верзије трогодишњег плана рада, а 
процес израде трогодишњег плана рада је усклађен са 
процесом израде ДОБ-а и ПЈИ и међусобно се 
надопуњују. 

(13) На бази усвојеног ДОБ-а, до 31. јула године која 
претходи трогодишњем периоду, а прије рока за 
достављање захтјева буџетских корисника за наредну 
годину, федерални орган управе, кантонални орган 
управе, односно општински/градски орган управе врши 
усклађивање трогодишњег плана рада. 

(14) Трогодишњи план рада постаје оперативан до 31. 
децембра године која претходи трогодишњем периоду, 
а након усвајања ПЈИ у мјесецу новембру и објављује 
се на wеb страници федералног органа управе, канто-
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налног органа управе, односно општинског/градског 
органа управе. 

(15) Трогодишњи план рада израђује се у формату 
утврђеном у Обрасцу број 1. 

Члан 12. 
(Израда и усвајање годишњег плана рада) 

(1) Годишњи план рада федералног органа управе, 
кантоналног органа управе, односно општинског/град-
ског органа управе је имплементациони документ са 
активностима/пројектима који ће се предузимати на 
годишњем нивоу како би се реализирали програми 
(мјере), из трогодишњег плана рада, те остварили 
приоритети и стратешки циљеви из релевантних 
стратешких докумената и надлежности органа управе 
утврђених у трогодишњем плану рада. 

(2) Годишњи план рада израђује се за сваку календарску 
годину. 

(3) У годишњи план рада преузима се главни програм из 
трогодишњег плана рада федералног органа управе, 
кантоналног органа управе, односно општинског/град-
ског органа управе, са додијељеном шифром у ДОБ-у, 
изворима финансирања и износима планираних 
финансијских средстава у КМ. 

(4) У годишњи план рада преузимају се програми (мјере) 
из трогодишњег плана рада са додијељеном шифром 
програма, припадајућим индикаторима, полазним и 
циљним годишњим вриједностима из трогодишњег 
плана рада федералног органа управе, кантоналног 
органа управе, односно општинског/градског органа 
управе. 

(5) За сваки од утврђених програма (мјера) у годишњем 
плану рада преузимају се/прилагођавају активности/ 
пројекти из трогодишњег плана рада, и/или се по 
потреби дефинирају нове активности/пројекти, чија 
реализација доприноси остварењу приоритета и 
стратешких циљева из стратешких докумената, односно 
надлежности институција на свим нивоима власти у 
Федерацији. У изради годишњег плана рада, федерални 
орган управе, кантонални орган управе, односно 
општински орган управе преузима пројекте и 
активности из акционог плана за које су обезбијеђена 
финансијска средства. За све активности/пројекте 
наводи се: назив активности/пројекта, рок извршења по 
кварталима, очекивани резултат активности/пројекта, 
носилац (најмањи организациони дио), статус ПЈИ, 
ознака о потреби усвајања, извори финансирања и 
износ планираних финансијских средстава неопходних 
за њихову реализацију изражених у КМ на годишњем 
нивоу. 

(6) Секретар федералног и кантоналног органа управе, а у 
општинском/градском органу управе руководећи 
државни службеници (помоћници начелника) уз помоћ 
секретара, израђују годишњи план рада у складу са 
унутрашњом организацијом и надлежностима. 

(7) Федерални орган управе, кантонални орган управе, 
односно општински/градски орган управе припрема 
радну верзију годишњег плана рада најкасније до 31. 
јула у години која претходи години за коју се доноси 
годишњи план рада. 

(8) Годишњи план рада са подацима о активно-
стима/пројектима, те износима и изворима планираних 
финансијских средстава користе се у процесу израде 
захтјева буџетских корисника на свим нивоима власти 
у Федерацији у мјесецу августу године која претходи 
години за коју се израђује буџет. 

(9) Након ступања на снагу буџета, федерални орган 
управе, кантонални орган управе, односно општински/ 
градски орган управе, врши евентуалне корекције и 
прилагођавање годишњег плана рада. 

(10) Руководилац федералног, односно кантоналног мини-
старства доставља годишњи план рада Федералном 
заводу, односно тијелу надлежном за послове развојног 
планирања и управљања развојем у кантону најкасније 
до 7. јануара текуће године. 

(11) Федерални завод за ниво Федерације обједињава 
годишње планове рада федералних министарстава 
ујединствени годишњи програм рада Владе Федера-
ције, најкасније до 15. јануара текуће године. 

(12) Надлежна инстутуција/организациона јединица владе 
кантона за ниво кантона обједињава годишње планове 
рада кантоналних министарстава у јединствени 
програм рада владе кантона најкасније до 15. јануара 
текуће године. 

(13) У јединици локалне самоуправе, секретар у сарадњи са 
руководећим државним службеницима (помоћници 
начелника), обједињава годишње планове рада 
општинских/градских органа управе (служби) у 
јединствени годишњи план рада јединице локалне 
самоуправе који се доставља начелнику/градоначелни-
ку најкасније до 15. јануара текуће године. 

(14) Федерални завод за ниво Федерације, надлежна 
инстутуција/организациона јединица владе кантона за 
ниво кантона, а начелник/градоначелник за ниво 
јединице локалне самоуправе доставља обједињени 
програм рада Владе Федерације и владе кантона, 
односно годишњи план рада јединице локалне 
самоуправе на усвајање Влади Федерације, влади 
кантона, односно општинском/градском вијећу 
најкасније до 20. јануара текуће године. 

(15) Саставни дио Годишњег програма рада Владе 
Федерације, владе кантона, односно годишњег плана 
рада јединице локалне самоуправе је збирни табеларни 
преглед стратешких пројеката из Смјерница из члана 
10. ове уредбе, а који су уврштени у годишње планове 
рада органа управе у Федерацији. 

(16) Влада Федерације, влада кантона, односно општин-
ско/градско вијеће усваја годишњи програм рада Владе 
Федерације, владе кантона, односно годишњи план 
рада јединице локалне самоуправе, најкасније до 31. 
јануара године за коју се доноси годишњи план. 

(17) Годишњи програм рада Владе Федерације и владе 
кантона доставља се на информирање Парламенту 
Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Парламент Федерације) и скупштини кантона ради 
планирања активности законодавне власти. 

(18) Годишњи планови рада органа управе који нису 
саставни дио годишњег програма рада Владе Федера-
ције и владе кантона, разматрају се и усвајају поједи-
начно. 

(19) Усвојени годишњи програм рада Владе Федерације, 
владе кантона, односно годишњи план рада општин-
ског/градског органа управе објављује се на wеb стра-
ници влада, федералних, кантоналних министарстава, 
односно општинског/градског органа управе. 

(20) Годишњи план рада израђује се у формату утврђеном у 
Обрасцу број 2. 

Члан 13. 
(Повезане активности) 

Активности/пројекти привредних друштава, установа, 
удружења грађана, фондација за које орган управе не издваја 
средства у буџету а којима се доприноси имплементацији 
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стратешког документа у Федерацији, наводе се у додатку 
трогодишњег и годишњег плана рада. 

ц) Мониторинг и извјештавање 

Члан 14. 
(Мониторинг) 

(1) Мониторинг је систематично и континуирано 
прикупљање, анализирање и кориштење података и 
индикатора ради мјерења напретка реализације 
стратешких и имплементационих докумената, у сврху 
предузимања одговарајућих мјера ради евентуалних 
корекција и извјештавања о оствареним резултатима. 

(2) У процесу мониторинга институције из чл. 6., 7., 8., 9. и 
10. Закона успостављају и редовно ажурирају електрон-
ске евиденције индикатора остварења стратешких 
циљева, приоритета и мјера из стратешких докумената, 
те индикатора из годишњег плана рада. 

(3) Евиденције из става (2) овог члана су основ за израду 
извјештаја из члана 15. и члана 16. ове уредбе. 

(4) Свака организациона јединица у федералном органу 
управе, кантоналном органу управе, односно у 
општинском/градском органу управе врши мониторинг 
реализације трогодишњег плана рада, односно 
годишњег плана рада. 

Члан 15. 
(Израда годишњег извјештаја о раду) 

(1) Годишњи извјештај о раду је имплементациони 
документ који садржи преглед и анализу извршења 
програма (мјера) и активности/пројеката из годишњег 
плана рада федералног органа управе, кантоналног 
органа управе, односно општинског/градског органа 
управе. 

(2) Годишњи извјештај о раду припрема се с циљем 
праћења провођења планираних програма (мјера) и 
активности/пројеката и оцјене доприноса у оствари-
вању главног програма федералног органа управе, 
кантоналног органа управе, односно општинског/град-
ског органа управе. 

(3) Годишњи извјештај о раду припрема се на основу 
континуираног прикупљања, обраде и анализе података 
везаних за праћење провођења програма (мјера) према 
индикаторима из годишњег плана рада, односно, 
активностима/пројектима према очекиваним и 
оствареним резултатима. 

(4) У годишњи извјештај о раду преузимају се програми 
(мјере) из годишњег плана рада са додијељеном 
шифром програма и припадајући индикатори са 
циљним и реализираним годишњим вриједностима. 

(5) За сваку активност/пројекат из годишњег плана рада 
наводи се назив програма (мјере), ознака да ли је 
извршена у року или не, очекивани резултат, остварени 
резултат, статус ПЈИ, ознака о статусу усвајања, извори 
финансирања, износи финансијских средстава 
предвиђених за њихову реализацију изражени у КМ 
(планирани износи и извршени износи), проценат 
извршења и за неизвршене активности/пројекте разлози 
неизвршења или дјелимичног извршења. 

(6) Секретар федералног и кантоналног органа управе, а у 
општинском/градском органу управе руководећи 
државни службеници (помоћници начелника) уз помоћ 
секретара, израђују годишњи извјештај о раду у складу 
са унутрашњом организацијом и надлежностима. 

(7) Руководилац федералног, односно кантоналног 
министарства, доставља годишњи извјештај о раду 
Федералном заводу, односно надлежној инстутуцији/ 

организационој јединици владе у кантону најкасније до 
31. јануара текуће године за претходну годину. 

(8) Федерални завод за ниво Федерације обједињава 
годишње извјештаје о раду федералних министарстава 
у јединствени годишњи извјештај о раду Владе 
Федерације, најкасније до 15. фебруара текуће године 
за претходну годину. 

(9) Надлежна институција/организациона јединица владе 
кантона за ниво кантона обједињава годишње 
извјештаје о раду кантоналних министарстава у 
јединствени извјештај о раду владе кантона, најкасније 
до 15. фебруара текуће године за претходну годину. 

(10) У јединици локалне самоуправе, секретар у сарадњи са 
руководећим државним службеницима (помоћници 
начелника), обједињава годишњи извјештај о раду 
општинских/градских органа управе (служби) у 
јединствени извјештај о раду јединице локалне 
самоуправе, који се доставља начелнику/градоначелни-
ку најкасније до 10. фебруара текуће године. 

(11) Федерални завод за ниво Федерације, надлежна 
институција/организациона јединица владе кантона за 
ниво кантона, односно начелник/градоначелник за 
јединицу локалне самоуправе доставља обједињени 
годишњи извјештај о раду Владе Федерације, владе 
кантона, односно јединице локалне самоуправе на 
усвајање Влади Федерације, влади кантона, односно 
општинском/градском вијећу најкасније до 15. 
фебруара текуће године. 

(12) Влада Федерације, влада кантона, односно општин-
ско/градско вијеће усваја годишњи извјештај о раду 
Владе Федерације, владе кантона, односно јединице 
локалне самоуправе, најкасније до 28. фебруара текуће 
године. 

(13) Влада Федерације, односно влада кантона доставља 
годишњи извјештај о раду за протеклу годину 
Парламенту Федерације, односно скупштини кантона 
на усвајање. 

(14) Годишње извјештаје о раду органа управе који нису 
саставни дио годишњег извјештаја о раду Владе 
Федерације и владе кантона, разматрају се и усвајају 
појединачно. 

(15) Усвојени годишњи извјештај о раду Владе Федерације, 
владе кантона, односно јединице локалне самоуправе 
објављује се на wеб страници Владе Федерације, владе 
кантона, односно на wеб страници јединице локалне 
самоуправе. 

(16) Годишњи извјештај о раду се израђује у формату 
утврђеном у Обрасцу број 3. 

(17) Влада Федерације, влада кантона, односно начелник/ 
градоначелник својим актом прописују интерно 
извјештавање за рокове краће од једне године. 

Члан 16. 
(Израда извјештаја о развоју) 

(1) Извјештај о развоју је имплементациони документ 
којим се сагледавају општи развојни трендови као и 
напредак у остварењу стратешких циљева из 
стратешких докумената у Федерацији. 

(2) Извјештај о развоју за Стратегију развоја Федерације 
израђује Федерални завод, извјештај о развоју за 
стратегију развоја кантона, израђује тијело надлежно за 
послове развојног планирања у кантонима, а извјештај 
о развоју за стратегију развоја јединице локалне 
самоуправе, израђује тијело надлежно за послове 
развојног планирања и управљања развојем у јединици 
локалне самоуправе, до 30. септембра сваке године за 
претходну годину. 
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(3) Извјештај о имплементацији секторске стратегије 
израђује федерални орган управе, односно кантонални 
орган управе, у складу са одредбама члана 7. тачка г) и 
члана 9. тачка ф) Закона до краја јуна сваке године за 
претходну годину. 

(4) Извјештај о развоју садржи минималне елементе: 
извршни сажетак, увод, анализа развојних трендова 
кроз приказ утврђеног система индикатора, преглед 
имплементације стратешких докумената и акционих 
планова, процјена напретка, преглед планираних и 
остварених финансијских средстава на нивоу 
стратешких циљева и приоритета на годишњем нивоу 
препоруке. 

(5) Извјештај о развоју израђује се на бази података из 
члана 15. став (3) ове уредбе и по потреби других 
релевантних података. 

(6) Извјештај о развоју из ст. (2) и (3) овог члана доставља 
се савјетодавним тијелима из чл. 11. и 13. Закона, ради 
разматрања и давања препорука у складу са чланом 12. 
тачка ф) и чланом 14. тачка е) Закона до 30. септембра 
текуће године за претходну годину. 

(7) Влада Федерације, влада кантона, односно начелник/ 
градоначелник, достављају Парламенту Федерације, 
скупштини кантона, односно општинском/градском 
вијећу извјештај о развоју ради информирања. 

(8) Извјештај о развоју објављује се на web страници 
институције из ст. (2) и (3) овог члана. 

Члан 17. 
(Минимална структура трогодишњег плана рада, годишњег 

плана рада и годишњег извјештаја о раду) 
Минимална структура трогодишњег плана рада, 

годишњег плана рада и годишњег извјештаја о раду 
садржана је у Обрасцима бр. 1., 2. и 3. који се налазе се у 
прилогу ове уредбе и чине њен саставни дио. 

III - ПРИЈЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18. 
(Пријелазне и завршне одредбе) 

(1) Трогодишњи план рада федералног органа управе за 
период 2019. - 2021. и 2020. -2022. за ниво Федерације, 
Годишњи програм рада Владе Федерације и годишњи 
план рада федералног органа управе за 2019. и 2020. 
годину и Извјештај о раду Владе Федерације и 
годишњи извјештај о раду федералног органа управе за 
2019. и 2020. годину израђује се у складу са одредбама 
Уредбе о планирању рада и извјештавању о раду Владе 
Федерације Босне и Херцеговине, федералних 
министарстава и институција ("Службене новине 
Федерације БиХ", бр. 89/14 и 107/14). 

(2) Кантонални орган управе, односно општински/градски 
орган управе годишњи план рада за 2019. и 2020. 
годину и годишњи извјештај о раду и извјештај о 
развоју за 2019. и 2020. годину израђују у складу са 
важећим прописима и постојећим методологијама. 

(3) Смјернице за трогодишње планирање рада у 
Федерацији из члана 10. ове уредбе за ниво кантона и 
јединице локалне самоуправе израђују се у 2020. 
години за плански циклус 2021. - 2023. у складу са 
одредбама ове уредбе. 

(4) Трогодишњи план рада из члана 11. ове уредбе за све 
нивое власти у Федерацији израђује се у 2020. години 
за плански циклус 2021. - 2023. у складу са одредбама 
ове уредбе. 

Члан 19. 
(Усклађивање) 

У року од три мјесеца од дана примјене ове уредбе у 
кантону и јединици локалне самоуправе извршиће се ускла-
ђивање нормативних аката о трогодишњем и годишњем 
планирању и извјештавању са одредбама ове уредбе. 

Члан 20. 
(Ступање на снагу) 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ", а 
примјењиваће се од 01.01.2021. године. 

Члан 21. 
(Престанак важења) 

Даном почетка примјене ове уредбе престаје да важи 
Уредба о планирању рада и извјештавању о раду Владе 
Федерације БиХ, федералних министарстава и институција 
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 89/14 и 107/14). 

В. број 1127/2019 
03. октобра 2019. године 

Сарајево
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 22. stav (2) Zakona o razvojnom 

planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17) a u 
vezi sa članom 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 
58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog zavoda za 
programiranje razvoja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 
193. sjednici, održanoj 03.04.2019. godine, donosi 

UREDBU 
O TROGODIŠNJEM I GODIŠNJEM PLANIRANJU 

RADA, MONITORINGU I IZVJEŠTAVANJU U 
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

I. OPĆE ODREDBE 

Član 1. 
(Predmet) 

Ovom uredbom, uz prethodne konsultacije sa Federalnim 
ministarstvom finansija/Federalnim ministarstvom financija, 
drugim institucijama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u 
daljem tekstu: Federacija), kantonima i Savezom općina i 
gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez 
Federacije), uređuje se trogodišnje i godišnje planiranje rada, 
način izrade implementacionih dokumenata, principi planiranja, 
monitoringa i izvještavanja, struktura implementacionih 
dokumenata, proces planiranja, montoring i izvještavanje i druga 
pitanja od značaja za planiranje, monitoring i izvještavanje u 
Federaciji. 

Član 2. 
(Institucionalni okvir, koordinacija i odgovornost za planiranje, 

monitoring i izvještavanje u Federaciji) 
(1) Institucionalni okvir za izradu trogodišnjeg plana rada, 

godišnjeg plana rada, godišnjeg izvještaja o radu čine: 
federalni organi uprave i federalne upravne organizacije (u 
daljem tekstu: federalni organ uprave), kantonalni organi 
uprave i kantonalne upravne organizacije (u daljem tekstu: 
kantonalni organ uprave), odnosno općinski/gradski organi 
uprave i općinske/gradske upravne organizacije (u daljem 
tekstu: općinski/gradski organ uprave). 

(2) Institucionalni okvir za tehničku i stručnu podršku u 
procesu planiranja, monitoringa i izvještavanja čine: 
Federalni zavod za programiranje razvoja za nivo 
Federacije (u daljem tekstu: Federalni zavod), tijelo za 
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poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u 
kantonu za nivo kantona, odnosno tijelo nadležno za 
poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u 
jedinici lokalne samouprave za nivo jedinice lokalne 
samouprave iz člana 5. stav (1) Zakona o razvojnom 
planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 
32/17 - u daljem tekstu: Zakon). 

(3) Institucionalni okvir za izradu izvještaja o razvoju čine: 
Federalni zavod za nivo Federacije, tijelo nadležno za 
poslove razvojnog planiranja u kantonu za nivo kantona, 
odnosno tijelo nadležno za poslove razvojnog planiranja u 
jedinici lokalne samouprave za nivo jedinice lokalne 
samouprave. 

(4) Institucionalni okvir za uključivanje principa 
ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve 
građane, čine institucije nadležne za ravnopravnost spolova, 
koje su uspostavljene u skladu sa propisima o 
ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini. 

(5) Institucionalni okvir za donošenje godišnjeg programa rada 
Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: 
Vlada Federacije), vlade kantona, kao i godišnjeg plana 
rada općine/grada čine: Vlada Federacije, vlada kantona, 
općinsko/gradsko vijeće. 

Član 3. 
(Koordinacija i odgovornost u procesu planiranja, monitoringa i 

izvještavanja) 
(1) Koordinaciju u procesu planiranja, monitoringa i 

izvještavanja u federalnom i kantonalnom organu uprave 
vrši sekretar organa uprave, a u općinskom/gradskom 
organu uprave vrše rukovodeći državni službenici 
(pomoćnici načelnika) uz pomoć sekretara, svako u skladu 
sa svojim nadležnostima, koji osiguravaju dosljedno 
provođenje internih uloga i odgovornosti u skladu sa 
unutrašnjom organizacijom i nadležnostima, te učešćem 
različitih subjekata. 

(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, ukoliko u 
federalnom i kantonalnom organu uprave radno mjesto 
sekretara organa uprave nije popunjeno ili nije 
sistematizirano propisom kojim se uređuje unutrašnja 
organizacija, koordinaciju poslova u procesu planiranja, 
monitoringa i izvještavanja obavlja pomoćnik rukovodioca 
organa uprave, kojeg pismenim rješenjem za te poslove 
ovlasti rukovodilac organa uprave. 

(3) Pomoćnik rukovodioca organa uprave odgovoran je za 
neposrednu izradu dijela trogodišnjeg plana rada, godišnjeg 
plana rada, te godišnjeg izvještaja o radu osnovne 
organizacione jedinice kojom rukovodi. 

(4) Za izradu trogodišnjeg plana rada, godišnjeg plana rada i 
godišnjeg izvještaja o radu, kao i drugih akata u procesu 
programiranja razvoja u Federaciji, odgovoran je 
rukovodilac federalnog organa uprave, kantonalnog organa 
uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave. 

II. NAČIN IZRADE IMPLEMENTACIONIH 
DOKUMENATA U FEDERACIJI 
a) Principi planiranja, monitoringa i izvještavanja u 
Federaciji 

Član 4. 
(Ključni principi planiranja, monitoringa i izvještavanja u 

Federaciji) 
U procesu planiranja, monitoringa i izvještavanja u 

Federaciji primjenjuju se principi planiranja i upravljanja 
razvojem iz člana 4. Zakona, a naročito: 

a) usklađeni pristup u planiranju, monitoringu i 
izvještavanju svih nivoa vlasti u Federaciji; 

b) ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve 
građane; 

c) horizontalna i vertikalna koordinacija između svih 
nivoa vlasti u Federaciji; 

d) komplementarnost; 
e) partnerstvo, javnost i transparentnost. 

Član 5. 
(Usklađeni pristup u planiranju, monitoringu i izvještavanju svih 

nivoa vlasti u Federaciji) 
(1) Usklađeni pristup u planiranju, monitoringu i izvještavanju 

svih nivoa vlasti u Federaciji podrazumijeva harmonizirano, 
ujednačeno i kontinuirano djelovanje svih nivoa vlasti u 
Federaciji u procesu operacionalizacije strateških ciljeva iz 
strateških dokumenata i nadležnosti federalnog organa 
uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno 
općinskog/gradskog organa uprave kroz implementacione 
dokumente iz člana 22. stav (1) Zakona. 

(2) Usklađeni pristup u planiranju, monitoringu i izvještavanju 
u Federaciji predstavlja direktno povezivanje sa procesom 
izrade Dokumenta okvirnog budžeta u Federaciji (u daljem 
tekstu: DOB), Programom javnih investicija u Federaciji (u 
daljem tekstu: PJI) i godišnjeg budžeta. 

Član 6. 
(Ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane) 

(1) Ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve 
građane podrazumijeva uvažavanje različitosti i odsustvo 
diskriminacije uključivanjem specifičnih potreba i interesa 
žena i muškaraca, kao i višestruko ugroženih grupa 
građana, kroz adekvatne projekte, aktivnosti i odgovarajuće 
indikatore u trogodišnjem planu rada i godišnjem planu 
rada. 

(2) U procesu monitoringa i izvještavanja, institucije na svim 
nivoima vlasti u Federaciji prate i izvještavaju o 
postignutim efektima i rezultatima iz perspektive ravno-
pravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane. 

(3) Princip jednakih mogućnosti za sve građane naročito se 
ostvaruje putem ne/posrednog uključivanja socijalno 
ugroženih grupa građana u izradu implementacionih 
dokumenata. 

Član 7. 
(Horizontalna i vertikalna koordinacija između svih nivoa vlasti u 

Federaciji) 
(1) Horizontalna koordinacija podrazumijeva koordinirano 

postupanje u procesu trogodišnjeg i godišnjeg planiranja, 
monitoringa i izvještavanja na istom nivou vlasti u 
Federaciji. 

(2) Vertikalna koordinacija podrazumijeva ujednačeno i 
koordinirano postupanje u procesima trogodišnjeg i 
godišnjeg planiranja, monitoringa i izvještavanja na 
različitim nivoima u Federaciji, radi osiguravanja zajed-
ničkih razvojnih pravaca, te usklađenosti sa relevantnim 
strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine, doku-
mentima iz procesa evropskih integracija i međunarodno 
prihvaćenim globalnim ciljevima održivog razvoja. 

Član 8. 
(Komplementarnost) 

Komplementarnost podrazumijeva da se strateški projekti i 
aktivnosti različitih institucija i nivoa vlasti u Federaciji u okviru 
trogodišnjeg plana rada i godišnjeg plana rada međusobno 
nadopunjuju radi multiplikacije razvojnih efekata. 

Član 9. 
(Partnerstvo, javnost i transparentnost) 

(1) Partnerstvo podrazumijeva međusobnu saradnju različitih 
nivoa vlasti u Federaciji i savjetodavnih tijela iz čl. 11. i 13. 
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Zakona u procesu planiranja, monitoringa i izvještavanja u 
Federaciji. 

(2) Javnost i transparentnost podrazumijevaju informiranje 
javnosti o implementacionim dokumentima u Federaciji, 
konkretnim rezultatima i progresu u realizaciji strateških 
ciljeva i razvojnih pravaca u Federaciji, ostvaruju se 
objavljivanjem informacija i implementacionih dokumenata 
na web stranici institucija u Federaciji, javnim saopćenjima, 
te korištenjem drugih odgovarajućih instrumenata razmjene 
informacija. 

b) Proces planiranja u Federaciji 

Član 10. 
(Smjernice za trogodišnje planiranje rada u Federaciji) 

(1) Proces trogodišnjeg planiranja rada započinje izradom 
smjernica za trogodišnje planiranje u Federaciji (u daljem 
tekstu: smjernice). 

(2) Smjernice iz stava (1) ovog člana priprema: 
a) Premijer Vlade Federacije u saradnji sa Federalnim 

zavodom za nivo Federacije; 
b) Premijer vlade kantona, odnosno načelnik/ 

gradonačelnik u saradnji sa tijelom za poslove 
razvojnog planiranja i upravljanja razvojem za kanton 
ili jedinicu lokalne samouprave. 

(3) Smjernice iz stava (1) ovog člana se izrađuju svake godine 
za period od tri godine (1+2 po rolling sistemu), i imaju 
sljedeće minimalne elemente: 
a) oznaku nivoa za koje se izrađuju i period na koje se 

odnose; 
b) uvod sa opisom svrhe smjernica i kratkim opisom 

razvojnog konteksta, uključujući izazove i rizike; 
c) strateške pravce, odnosno smjerove razvoja koji 

proizlaze iz strateških dokumenata u Federaciji, te 
drugih relevantnih strateških dokumenata Bosne i 
Hercegovine, relevantnih dokumenata iz procesa 
evropskih integracija i međunarodno prihvaćenih 
globalnih ciljeva održivog razvoja; 

d) prioritete, mjere i strateške projekte; 
e) indikativni finansijski okvir usklađen sa relevantnim 

strateškim dokumentima; 
f) odgovarajuće indikatore strateških ciljeva iz Strategije 

razvoja Federacije, kao i odgovarajuće indikatore za 
prioritete i mjere. 

(4) Smjernice iz stava (1) ovog člana usvaja Vlada Federacije 
za nivo Federacije, vlada kantona za nivo kantona, uz 
prethodne konsultacije i preporuke Vijeća Federacije i 
vijeća kantona u skladu sa članom 12. tačka a) i članom 14. 
tačka a) Zakona, a načelnik/gradonačelnik za nivo jedinice 
lokalne samouprave, najkasnije do sredine mjeseca februara 
u godini koja prethodi periodu trogodišnjeg planiranja i 
izrade DOB-a i PJI, te se primjenjuju u federalnom organu 
uprave, kantonalnom organu uprave, odnosno općinskom/ 
gradskom organu uprave radi izrade trogodišnjeg plana 
rada. 

(5) Smjernice iz stava (1) ovog člana pripremaju se u skladu sa 
strateškim dokumentima za nivo vlasti u Federaciji za koji 
se izrađuju. Ukoliko ne postoji strateški dokument za taj 
nivo vlasti, smjernice se izrađuju na osnovu postojećih 
relevantnih strateških dokumenata. 

(6) Izuzetno od odredbe stava (2) tačke a) ovog člana, za nivo 
Vlade Federacije, ekonomska politika koja se radi u 
skladu sa propisima o budžetima u Federaciji, predstavlja 
dokument smjernica. 

Član 11. 
(Izrada trogodišnjeg plana rada) 

(1) Trogodišnji plan rada federalnog organa uprave, kanto-
nalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa 
uprave je implementacioni dokument koji operacionalizira 
strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnih strateških 
dokumenata, te operacionalizira nadležnosti organa uprave, 
i predstavlja osnovu za izradu DOB-a i PJI-a. 

(2) Trogodišnji plan rada izrađuje se svake godine, u godini 
prije početka perioda na koji se odnosi. U trogodišnjem 
planu rada definira se jedan glavni program federalnog 
organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno 
općinskog/gradskog organa, na osnovu strateških ciljeva i 
prioriteta iz strateških dokumenata. 

(3) Ukoliko na određenom nivou vlasti u Federaciji nema 
strateškog dokumenta, glavni program se utvrđuje na 
osnovu relevantnih strateških dokumenata nadređenog 
nivoa vlasti u Federaciji za koji postoji strateški dokument, 
Bosne i Hercegovine, dokumenata iz procesa evropskih 
integracija i zakonskih nadležnosti federalnog organa 
uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/ 
gradskog organa uprave i smjernica iz člana 10. ove uredbe. 

(4) Za trogodišnji plan rada, federalni organ uprave, kantonalni 
organ uprave, odnosno, općinski/gradski organ uprave, u 
skladu sa odredbama ove uredbe, ima obavezu preuzeti 
relevantne mjere iz strateških dokumenata sa pripadajućim 
indikatorima, polaznim i ciljnim vrijednostima za svaku 
godinu trogodišnjeg perioda koje postaju programi (mjera 
iz strateškog dokumenta = program u trogodišnjem planu 
rada). 

(5) Svaki odabrani program u trogodišnjem planu rada utvrđuje 
se kao program u DOB-u (program u trogodišnjem planu 
rada = program u DOB-u), sa dodijeljenom šifrom. 

(6) Za svaki od utvrđenih programa (mjera) definira se 
aktivnosti/projekti čija realizacija u trogodišnjem periodu 
doprinosi ostvarenju prioriteta i strateških ciljeva iz 
strateških dokumenata, odnosno zakonskih nadležnosti 
institucija na svim nivoima vlasti u Federaciji. 

(7) U izradi trogodišnjeg plana rada federalni organ uprave, 
kantonalni organ uprave, odnosno općinski organ uprave 
preuzima projekte i aktivnosti iz akcionog plana. 

(8) Za svaku aktivnost/projekat navodi se: rok izvršenja, 
očekivani rezultat, nosilac (najmanji organizacioni dio), 
status PJI, oznaka o potrebi usvajanja, izvor finansiranja i 
iznos planiranih finansijskih sredstava neophodnih za 
njihovu realizaciju po godinama izraženim u KM. 

(9) Prilikom izrade trogodišnjeg plana rada potrebno je ostvariti 
međusobne institucionalne konsultacije, u cilju osigura-
vanja principa horizontalne usklađenosti iz člana 7. stav (1) 
ove uredbe. 

(10) Federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno 
općinski/gradski organ uprave, objavljuje na web stranici 
radnu verziju trogodišnjeg plana rada, koja služi kao osnov 
za izradu zahtjeva za finansijska sredstva za DOB, u cilju 
konsultacija sa socioekonomskim partnerima širom javnosti 
i dobijanja komentara i preporuka u roku od deset dana, od 
dana objave na web stranici. 

(11) Federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno 
općinski/gradski organ uprave, nakon provedenih 
konsultacija prilagođava radnu verziju trogodišnjeg plana 
rada najkasnije do 31. marta u godini prije početka 
trogodišnjeg perioda na koje se trogodišnji plan rada 
odnosi. 

(12) U izradi prijedloga prioriteta budžetskih korisnika za DOB i 
PJI koriste se podaci o aktivnostima/projektima sa iznosima 
planiranih finansijskih sredstava iz radne verzije 
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trogodišnjeg plana rada, a proces izrade trogodišnjeg plana 
rada je usklađen sa procesom izrade DOB-a i PJI i 
međusobno se nadopunjuju. 

(13) Na bazi usvojenog DOB-a, do 31. jula godine koja prethodi 
trogodišnjem periodu, a prije roka za dostavljanje zahtjeva 
budžetskih korisnika za narednu godinu, federalni organ 
uprave, kantonalni organ uprave, odnosno općinski/gradski 
organ uprave vrši usklađivanje trogodišnjeg plana rada. 

(14) Trogodišnji plan rada postaje operativan do 31. decembra 
godine koja prethodi trogodišnjem periodu, a nakon 
usvajanja PJI u mjesecu novembru i objavljuje se na web 
stranici federalnog organa uprave, kantonalnog organa 
uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave. 

(15) Trogodišnji plan rada izrađuje se u formatu utvrđenom u 
Obrascu broj 1. 

Član 12. 
(Izrada i usvajanje godišnjeg plana rada) 

(1) Godišnji plan rada federalnog organa uprave, kantonalnog 
organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave 
je implementacioni dokument sa aktivnostima/projektima 
koji će se poduzimati na godišnjem nivou kako bi se 
realizirali programi (mjere), iz trogodišnjeg plana rada, te 
ostvarili prioriteti i strateški ciljevi iz relevantnih strateških 
dokumenata i nadležnosti organa uprave utvrđenih u 
trogodišnjem planu rada. 

(2) Godišnji plan rada izrađuje se za svaku kalendarsku godinu. 
(3) U godišnji plan rada preuzima se glavni program iz 

trogodišnjeg plana rada federalnog organa uprave, 
kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog 
organa uprave, sa dodijeljenom šifrom u DOB-u, izvorima 
finansiranja i iznosima planiranih finansijskih sredstava u 
KM. 

(4) U godišnji plan rada preuzimaju se programi (mjere) iz 
trogodišnjeg plana rada sa dodijeljenom šifrom programa, 
pripadajućim indikatorima, polaznim i ciljnim godišnjim 
vrijednostima iz trogodišnjeg plana rada federalnog organa 
uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/ 
gradskog organa uprave. 

(5) Za svaki od utvrđenih programa (mjera) u godišnjem planu 
rada preuzimaju se/prilagođavaju aktivnosti/projekti iz 
trogodišnjeg plana rada, i/ili se po potrebi definiraju nove 
aktivnosti/projekti, čija realizacija doprinosi ostvarenju 
prioriteta i strateških ciljeva iz strateških dokumenata, 
odnosno nadležnosti institucija na svim nivoima vlasti u 
Federaciji. U izradi godišnjeg plana rada, federalni organ 
uprave, kantonalni organ uprave, odnosno općinski organ 
uprave preuzima projekte i aktivnosti iz akcionog plana za 
koje su obezbijeđena finansijska sredstva. Za sve 
aktivnosti/projekte navodi se: naziv aktivnosti/projekta, rok 
izvršenja po kvartalima, očekivani rezultat aktivnosti/ 
projekta, nosilac (najmanji organizacioni dio), status PJI, 
oznaka o potrebi usvajanja, izvori finansiranja i iznos 
planiranih finansijskih sredstava neophodnih za njihovu 
realizaciju izraženih u KM na godišnjem nivou. 

(6) Sekretar federalnog i kantonalnog organa uprave, a u 
općinskom/gradskom organu uprave rukovodeći državni 
službenici (pomoćnici načelnika) uz pomoć sekretara, 
izrađuju godišnji plan rada u skladu sa unutrašnjom 
organizacijom i nadležnostima. 

(7) Federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno 
općinski/gradski organ uprave priprema radnu verziju 
godišnjeg plana rada najkasnije do 31. jula u godini koja 
prethodi godini za koju se donosi godišnji plan rada. 

(8) Godišnji plan rada sa podacima o aktivnostima/projektima, 
te iznosima i izvorima planiranih finansijskih sredstava 
koriste se u procesu izrade zahtjeva budžetskih korisnika na 

svim nivoima vlasti u Federaciji u mjesecu avgustu godine 
koja prethodi godini za koju se izrađuje budžet. 

(9) Nakon stupanja na snagu budžeta, federalni organ uprave, 
kantonalni organ uprave, odnosno općinski/gradski organ 
uprave, vrši eventualne korekcije i prilagođavanje godišnjeg 
plana rada. 

(10) Rukovodilac federalnog, odnosno kantonalnog ministarstva 
dostavlja godišnji plan rada Federalnom zavodu, odnosno 
tijelu nadležnom za poslove razvojnog planiranja i 
upravljanja razvojem u kantonu najkasnije do 7. januara 
tekuće godine. 

(11) Federalni zavod za nivo Federacije objedinjava godišnje 
planove rada federalnih ministarstava u jedinstveni godišnji 
program rada Vlade Federacije, najkasnije do 15. januara 
tekuće godine. 

(12) Nadležna instutucija/organizaciona jedinica vlade kantona 
za nivo kantona objedinjava godišnje planove rada 
kantonalnih ministarstava u jedinstveni program rada vlade 
kantona najkasnije do 15. januara tekuće godine. 

(13) U jedinici lokalne samouprave, sekretar u saradnji sa 
rukovodećim državnim službenicima (pomoćnici načel-
nika), objedinjava godišnje planove rada općinskih/ grad-
skih organa uprave (službi) u jedinstveni godišnji plan rada 
jedinice lokalne samouprave koji se dostavlja načelni-
ku/gradonačelniku najkasnije do 15. januara tekuće godine. 

(14) Federalni zavod za nivo Federacije, nadležna instutucija/ 
organizaciona jedinica vlade kantona za nivo kantona, a 
načelnik/gradonačelnik za nivo jedinice lokalne 
samouprave dostavlja objedinjeni program rada Vlade 
Federacije i vlade kantona, odnosno godišnji plan rada 
jedinice lokalne samouprave na usvajanje Vladi Federacije, 
vladi kantona, odnosno općinskom/gradskom vijeću 
najkasnije do 20. januara tekuće godine. 

(15) Sastavni dio Godišnjeg programa rada Vlade Federacije, 
vlade kantona, odnosno godišnjeg plana rada jedinice 
lokalne samouprave je zbirni tabelarni pregled strateških 
projekata iz Smjernica iz člana 10. ove uredbe, a koji su 
uvršteni u godišnje planove rada organa uprave u 
Federaciji. 

(16) Vlada Federacije, vlada kantona, odnosno općinsko/gradsko 
vijeće usvaja godišnji program rada Vlade Federacije, vlade 
kantona, odnosno godišnji plan rada jedinice lokalne 
samouprave, najkasnije do 31. januara godine za koju se 
donosi godišnji plan. 

(17) Godišnji program rada Vlade Federacije i vlade kantona 
dostavlja se na informiranje Parlamentu Federacije Bosne i 
Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacije) i 
skupštini kantona radi planiranja aktivnosti zakonodavne 
vlasti. 

(18) Godišnji planovi rada organa uprave koji nisu sastavni dio 
godišnjeg programa rada Vlade Federacije i vlade kantona, 
razmatraju se i usvajaju pojedinačno. 

(19) Usvojeni godišnji program rada Vlade Federacije, vlade 
kantona, odnosno godišnji plan rada općinskog/gradskog 
organa uprave objavljuje se na web stranici vlada, 
federalnih, kantonalnih ministarstava, odnosno općinskog/ 
gradskog organa uprave. 

(20) Godišnji plan rada izrađuje se u formatu utvrđenom u 
Obrascu broj 2. 

Član 13. 
(Povezane aktivnosti) 

Aktivnosti/projekti privrednih društava, ustanova, 
udruženja građana, fondacija za koje organ uprave ne izdvaja 
sredstva u budžetu a kojima se doprinosi implementaciji 
strateškog dokumenta u Federaciji, navode se u dodatku 
trogodišnjeg i godišnjeg plana rada. 
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c) Monitoring i izvještavanje 

Član 14. 
(Monitoring) 

(1) Monitoring je sistematično i kontinuirano prikupljanje, 
analiziranje i korištenje podataka i indikatora radi mjerenja 
napretka realizacije strateških i implementacionih 
dokumenata, u svrhu poduzimanja odgovarajućih mjera radi 
eventualnih korekcija i izvještavanja o ostvarenim 
rezultatima. 

(2) U procesu monitoringa institucije iz čl. 6., 7., 8., 9. i 10. 
Zakona uspostavljaju i redovno ažuriraju elektronske 
evidencije indikatora ostvarenja strateških ciljeva, prioriteta 
i mjera iz strateških dokumenata, te indikatora iz godišnjeg 
plana rada. 

(3) Evidencije iz stava (2) ovog člana su osnov za izradu 
izvještaja iz člana 15. i člana 16. ove uredbe. 

(4) Svaka organizaciona jedinica u federalnom organu uprave, 
kantonalnom organu uprave, odnosno u općinskom/ 
gradskom organu uprave vrši monitoring realizacije 
trogodišnjeg plana rada, odnosno godišnjeg plana rada. 

Član 15. 
(Izrada godišnjeg izvještaja o radu) 

(1) Godišnji izvještaj o radu je implementacioni dokument koji 
sadrži pregled i analizu izvršenja programa (mjera) i 
aktivnosti/projekata iz godišnjeg plana rada federalnog 
organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno 
općinskog/gradskog organa uprave. 

(2) Godišnji izvještaj o radu priprema se s ciljem praćenja 
provođenja planiranih programa (mjera) i aktivnosti/ 
projekata i ocjene doprinosa u ostvarivanju glavnog 
programa federalnog organa uprave, kantonalnog organa 
uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave. 

(3) Godišnji izvještaj o radu priprema se na osnovu konti-
nuiranog prikupljanja, obrade i analize podataka vezanih za 
praćenje provođenja programa (mjera) prema indikatorima 
iz godišnjeg plana rada, odnosno, aktivno-stima/projektima 
prema očekivanim i ostvarenim rezultatima. 

(4) U godišnji izvještaj o radu preuzimaju se programi (mjere) 
iz godišnjeg plana rada sa dodijeljenom šifrom programa i 
pripadajući indikatori sa ciljnim i realiziranim godišnjim 
vrijednostima. 

(5) Za svaku aktivnost/projekat iz godišnjeg plana rada navodi 
se naziv programa (mjere), oznaka da li je izvršena u roku 
ili ne, očekivani rezultat, ostvareni rezultat, status PJI, 
oznaka o statusu usvajanja, izvori finansiranja, iznosi 
finansijskih sredstava predviđenih za njihovu realizaciju 
izraženi u KM (planirani iznosi i izvršeni iznosi), procenat 
izvršenja i za neizvršene aktivnosti/projekte razlozi 
neizvršenja ili djelimičnog izvršenja. 

(6) Sekretar federalnog i kantonalnog organa uprave, a u 
općinskom/gradskom organu uprave rukovodeći državni 
službenici (pomoćnici načelnika) uz pomoć sekretara, 
izrađuju godišnji izvještaj o radu u skladu sa unutrašnjom 
organizacijom i nadležnostima. 

(7) Rukovodilac federalnog, odnosno kantonalnog 
ministarstva, dostavlja godišnji izvještaj o radu Federalnom 
zavodu, odnosno nadležnoj instutuciji/organizacionoj 
jedinici vlade u kantonu najkasnije do 31. januara tekuće 
godine za prethodnu godinu. 

(8) Federalni zavod za nivo Federacije objedinjava godišnje 
izvještaje o radu federalnih ministarstava u jedinstveni 
godišnji izvještaj o radu Vlade Federacije, najkasnije do 15. 
februara tekuće godine za prethodnu godinu. 

(9) Nadležna institucija/organizaciona jedinica vlade kantona 
za nivo kantona objedinjava godišnje izvještaje o radu 

kantonalnih ministarstava u jedinstveni izvještaj o radu 
vlade kantona, najkasnije do 15. februara tekuće godine za 
prethodnu godinu. 

(10) U jedinici lokalne samouprave, sekretar u saradnji sa 
rukovodećim državnim službenicima (pomoćnici 
načelnika), objedinjava godišnji izvještaj o radu općinskih/ 
gradskih organa uprave (službi) u jedinstveni izvještaj o 
radu jedinice lokalne samouprave, koji se dostavlja 
načelniku/gradonačelniku najkasnije do 10. februara tekuće 
godine. 

(11) Federalni zavod za nivo Federacije, nadležna institucija/ 
organizaciona jedinica vlade kantona za nivo kantona, 
odnosno načelnik/gradonačelnik za jedinicu lokalne 
samouprave dostavlja objedinjeni godišnji izvještaj o radu 
Vlade Federacije, vlade kantona, odnosno jedinice lokalne 
samouprave na usvajanje Vladi Federacije, vladi kantona, 
odnosno općinskom/gradskom vijeću najkasnije do 15. 
februara tekuće godine. 

(12) Vlada Federacije, vlada kantona, odnosno općinsko/gradsko 
vijeće usvaja godišnji izvještaj o radu Vlade Federacije, 
vlade kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave, 
najkasnije do 28. februara tekuće godine. 

(13) Vlada Federacije, odnosno vlada kantona dostavlja godišnji 
izvještaj o radu za proteklu godinu Parlamentu Federacije, 
odnosno skupštini kantona na usvajanje. 

(14) Godišnje izvještaje o radu organa uprave koji nisu sastavni 
dio godišnjeg izvještaja o radu Vlade Federacije i vlade 
kantona, razmatraju se i usvajaju pojedinačno. 

(15) Usvojeni godišnji izvještaj o radu Vlade Federacije, vlade 
kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave objavljuje se 
na web stranici Vlade Federacije, vlade kantona, odnosno 
na web stranici jedinice lokalne samouprave. 

(16) Godišnji izvještaj o radu se izrađuje u formatu utvrđenom u 
Obrascu broj 3. 

(17) Vlada Federacije, vlada kantona, odnosno načelnik/ 
gradonačelnik svojim aktom propisuju interno izvještavanje 
za rokove kraće od jedne godine. 

Član 16. 
(Izrada izvještaja o razvoju) 

(1) Izvještaj o razvoju je implementacioni dokument kojim se 
sagledavaju opći razvojni trendovi kao i napredak u 
ostvarenju strateških ciljeva iz strateških dokumenata u 
Federaciji. 

(2) Izvještaj o razvoju za Strategiju razvoja Federacije izrađuje 
Federalni zavod, izvještaj o razvoju za strategiju razvoja 
kantona, izrađuje tijelo nadležno za poslove razvojnog 
planiranja u kantonima, a izvještaj o razvoju za strategiju 
razvoja jedinice lokalne samouprave, izrađuje tijelo 
nadležno za poslove razvojnog planiranja i upravljanja 
razvojem u jedinici lokalne samouprave, do 30. septembra 
svake godine za prethodnu godinu. 

(3) Izvještaj o implementaciji sektorske strategije izrađuje 
federalni organ uprave, odnosno kantonalni organ uprave, u 
skladu sa odredbama člana 7. tačka g) i člana 9. tačka f) 
Zakona do kraja juna svake godine za prethodnu godinu. 

(4) Izvještaj o razvoju sadrži minimalne elemente: izvršni 
sažetak, uvod, analiza razvojnih trendova kroz prikaz 
utvrđenog sistema indikatora, pregled implementacije 
strateških dokumenata i akcionih planova, procjena 
napretka, pregled planiranih i ostvarenih finansijskih 
sredstava na nivou strateških ciljeva i prioriteta na 
godišnjem nivou preporuke. 

(5) Izvještaj o razvoju izrađuje se na bazi podataka iz člana 15. 
stav (3) ove uredbe i po potrebi drugih relevantnih 
podataka. 
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(6) Izvještaj o razvoju iz st. (2) i (3) ovog člana dostavlja se 
savjetodavnim tijelima iz čl. 11. i 13. Zakona, radi 
razmatranja i davanja preporuka u skladu sa članom 12. 
tačka f) i članom 14. tačka e) Zakona do 30. septembra 
tekuće godine za prethodnu godinu. 

(7) Vlada Federacije, vlada kantona, odnosno načelnik/ 
gradonačelnik, dostavljaju Parlamentu Federacije, skupštini 
kantona, odnosno općinskom/gradskom vijeću izvještaj o 
razvoju radi informiranja. 

(8) Izvještaj o razvoju objavljuje se na web stranici institucije 
iz st. (2) i (3) ovog člana. 

Član 17. 
(Minimalna struktura trogodišnjeg plana rada, godišnjeg plana 

rada i godišnjeg izvještaja o radu) 
Minimalna struktura trogodišnjeg plana rada, godišnjeg 

plana rada i godišnjeg izvještaja o radu sadržana je u Obrascima 
br. 1., 2. i 3. koji se nalaze se u prilogu ove uredbe i čine njen 
sastavni dio. 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 18. 
(Prijelazne i završne odredbe) 

(1) Trogodišnji plan rada federalnog organa uprave za period 
2019. - 2021. i 2020. - 2022. za nivo Federacije, Godišnji 
program rada Vlade Federacije i godišnji plan rada 
federalnog organa uprave za 2019. i 2020. godinu i Izvještaj 
o radu Vlade Federacije i godišnji izvještaj o radu 
federalnog organa uprave za 2019. i 2020. godinu izrađuje 
se u skladu sa odredbama Uredbe o planiranju rada i 
izvještavanju o radu Vlade Federacije Bosne, Hercegovine, 
federalnih ministarstava i institucija ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 89/14 i 107/14). 

(2) Kantonalni organ uprave, odnosno općinski/gradski organ 
uprave godišnji plan rada za 2019. i 2020. godinu i godišnji 
izvještaj o radu i izvještaj o razvoju za 2019. i 2020. godinu 
izrađuju u skladu sa važećim propisima i postojećim 
metodologijama. 

(3) Smjernice za trogodišnje planiranje rada u Federaciji iz 
člana 10. ove uredbe za nivo kantona i jedinice lokalne 
samouprave izrađuju se u 2020. godini za planski ciklus 
2021.-2023. u skladu sa odredbama ove uredbe. 

(4) Trogodišnji plan rada iz člana 11. ove uredbe za sve nivoe 
vlasti u Federaciji izrađuje se u 2020. godini za planski 
ciklus 2021. - 2023. u skladu sa odredbama ove uredbe. 

Član 19. 
(Usklađivanje) 

U roku od tri mjeseca od dana primjene ove uredbe u 
kantonu i jedinici lokalne samouprave izvršit će se usklađivanje 
normativnih akata o trogodišnjem i godišnjem planiranju i 
izvještavanju sa odredbama ove uredbe. 

Član 20. 
(Stupanje na snagu) 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavlji-
vanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će 
se od 01.01.2021. godine. 

Član 21. 
(Prestanak važenja) 

Danom početka primjene ove uredbe prestaje da važi 
Uredba o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade Federacije 
BiH, federalnih ministarstava i institucija ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 89/14 i 107/14). 

V. broj 1127/2019 
03. oktobra 2019. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

 
Na temelju članka 22. stavak (2) Zakona o razvojnom 

planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17) a u 
svezi sa člankom 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne 
i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 
58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog zavoda za 
programiranje razvoja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 
193. sjednici, održanoj 03.04.2019. godine, donosi 

UREDBU 
O TROGODIŠNJEM I GODIŠNJEM PLANIRANJU 

RADA, MONITORINGU I IZVJEŠĆIVANJU U 
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
(Predmet) 

Ovom uredbom, uz prethodne konsultacije sa Federalnim 
ministarstvom financija/Federalnim ministarstvom finansija, 
drugim institucijama na razini Federacije Bosne i Hercegovine (u 
daljem tekstu: Federacija), kantonima i Savezom općina i 
gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez 
Federacije), uređuje se trogodišnje i godišnje planiranje rada, 
način izrade implementacijskih dokumenata, principi planiranja, 
monitoringa i izvješćivanja, struktura implementacionih 
dokumenata, proces planiranja, montoring i izvješćivanje i druga 
pitanja od značaja za planiranje, monitoring i izvješćivanje u 
Federaciji. 

Članak 2. 
(Institucionalni okvir, koordinacija i odgovornost za planiranje, 

monitoring i izvješćivanje u Federaciji) 
(1) Institucionalni okvir za izradu trogodišnjeg plana rada, 

godišnjeg plana rada, godišnjeg izvješća o radu čine: 
federalni organi uprave i federalne upravne organizacije (u 
daljem tekstu: federalni organ uprave), kantonalni organi 
uprave i kantonalne upravne organizacije (u daljem tekstu: 
kantonalni organ uprave), odnosno općinski/gradski organi 
uprave i općinske/gradske upravne organizacije (u daljem 
tekstu: općinski/gradski organ uprave). 

(2) Institucionalni okvir za tehničku i stručnu potporu u 
procesu planiranja, monitoringa i izvješćivanja čine: 
Federalni zavod za programiranje razvoja za razinu 
Federacije (u daljem tekstu: Federalni zavod), tijelo za 
poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u 
kantonu za razinu kantona, odnosno tijelo nadležno za 
poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u 
jedinici lokalne samouprave za razinu jedinice lokalne 
samouprave iz članka 5. stavak (1) Zakona o razvojnom 
planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 
32/17 - u daljem tekstu: Zakon). 

(3) Institucionalni okvir za izradu izvješća o razvoju čine: 
Federalni zavod za razinu Federacije, tijelo nadležno za 
poslove razvojnog planiranja u kantonu za razinu kantona, 
odnosno tijelo nadležno za poslove razvojnog planiranja u 
jedinici lokalne samouprave za nivo jedinice lokalne 
samouprave. 

(4) Institucionalni okvir za uključivanje principa ravno-
pravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane, 
čine institucije nadležne za ravnopravnost spolova, koje su 
uspostavljene sukladno propisima o ravnopravnosti spolova 
u Bosni i Hercegovini. 

(5) Institucionalni okvir za donošenje godišnjeg programa rada 
Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: 
Vlada Federacije), vlade kantona, kao i godišnjeg plana 
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rada općine/grada čine: Vlada Federacije, vlada kantona, 
općinsko/gradsko vijeće. 

Članak 3. 
(Koordinacija i odgovornost u procesu planiranja, monitoringa i 

izvješćivanja) 
(1) Koordinaciju u procesu planiranja, monitoringa i 

izvješćivanja u federalnom i kantonalnom organu uprave 
vrši tajnik organa uprave, a u općinskom/gradskom organu 
uprave vrše rukovodeći državni službenici (pomoćnici 
načelnika) uz potporu tajnika, svatko sukladno svojim 
nadležnostima, koji osiguravaju dosljednu provedbu 
internih uloga i odgovornosti sukladno unutarnjem 
ustrojstvu i nadležnostima, te sudjelovanjem različitih 
subjekata. 

(2) Iznimnno od odredbe stavka (1) ovog članka, ukoliko u 
federalnom i kantonalnom organu uprave radno mjesto 
tajnika organa uprave nije popunjeno ili nije sistematizirano 
propisom kojim se uređuje unutarnje ustrojstvo, 
koordinaciju poslova u procesu planiranja, monitoringa i 
izvješćivanja obavlja pomoćnik rukovoditelja organa 
uprave, kojeg pismenim rješenjem za te poslove ovlasti 
rukovoditelj organa uprave. 

(3) Pomoćnik rukovoditelja organa uprave odgovoran je za 
neposrednu izradu dijela trogodišnjeg plana rada, godišnjeg 
plana rada, te godišnjeg izvješća o radu osnovne 
organizacijske jedinice kojom rukovodi. 

(4) Za izradu trogodišnjeg plana rada, godišnjeg plana rada i 
godišnjeg izvješća o radu, kao i drugih akata u procesu 
programiranja razvoja u Federaciji, odgovoran je 
rukovoditelj federalnog organa uprave, kantonalnog organa 
uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave. 

II. NAČIN IZRADE IMPLEMENTACIONIH 
DOKUMENATA U FEDERACIJI 
a) Principi planiranja, monitoringa i izvještavanja u 
Federaciji 

Članak 4. 
(Ključni principi planiranja, monitoringa i izvješćivanja u 

Federaciji) 
U procesu planiranja, monitoringa i izvješćivanja u 

Federaciji primjenjuju se principi planiranja i upravljanja 
razvojem iz članka 4. Zakona, a naročito: 

a) usklađeni pristup u planiranju, monitoringu i 
izvješćivanju svih razina vlasti u Federaciji; 

b) ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve 
građane; 

c) horizontalna i vertikalna koordinacija između svih 
razina vlasti u Federaciji; 

d) komplementarnost; 
e) partnerstvo, javnost i transparentnost. 

Članak 5. 
(Usklađeni pristup u planiranju, monitoringu i izvješćivanju svih 

razina vlasti u Federaciji) 
(1) Usklađeni pristup u planiranju, monitoringu i izvješćivanju 

svih razina vlasti u Federaciji podrazumijeva harmo-
nizirano, ujednačeno i kontinuirano djelovanje svih razina 
vlasti u Federaciji u procesu operacionalizacije strateških 
ciljeva iz strateških dokumenata i nadležnosti federalnog 
organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno 
općinskog/gradskog organa uprave kroz implementacione 
dokumente iz članka 22. stavak (1) Zakona. 

(2) Usklađeni pristup u planiranju, monitoringu i izvješćivanju 
u Federaciji predstavlja izravno povezivanje sa procesom 
izrade Dokumenta okvirnog proračuna u Federaciji (u 
daljem tekstu: DOB), Programom javnih investicija u 
Federaciji (u daljem tekstu: PJI) i godišnjeg budžeta. 

Članak 6. 
(Ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane) 

(1) Ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve 
građane podrazumijeva uvažavanje različitosti i odsustvo 
diskriminacije uključivanjem specifičnih potreba i interesa 
žena i muškaraca, kao i višestruko ugroženih skupina 
građana, kroz adekvatne projekte, aktivnosti i odgovarajuće 
indikatore u trogodišnjem planu rada i godišnjem planu 
rada. 

(2) U procesu monitoringa i izvješćivanja, institucije na svim 
razinama vlasti u Federaciji prate i izvješćuju o postignutim 
učincima i rezultatima iz perspektive ravnopravnosti 
spolova i jednakih mogućnosti za sve građane. 

(3) Princip jednakih mogućnosti za sve građane naročito se 
ostvaruje putem ne/posrednog uključivanja socijalno 
ugroženih skupina građana u izradu implementacijskih 
dokumenata. 

Članak 7. 
(Horizontalna i vertikalna koordinacija između svih razina vlasti 

u Federaciji) 
(1) Horizontalna koordinacija podrazumijeva koordinirano 

postupanje u procesu trogodišnjeg i godišnjeg planiranja, 
monitoringa i izvješćivanja na istoj razini vlasti u 
Federaciji. 

(2) Vertikalna koordinacija podrazumijeva ujednačeno i 
koordinirano postupanje u procesima trogodišnjeg i 
godišnjeg planiranja, monitoringa i izvješćivanja na razli-
čitim razinama u Federaciji, radi osiguravanja zajedničkih 
razvojnih pravaca, te usklađenosti sa relevantnim strateškim 
dokumentima Bosne i Hercegovine, dokumentima iz 
procesa europskih integracija i međunarodno prihvaćenim 
globalnim ciljevima održivog razvoja. 

Članak 8. 
(Komplementarnost) 

Komplementarnost podrazumijeva da se strateški projekti i 
aktivnosti različitih institucija i razina vlasti u Federaciji u okviru 
trogodišnjeg plana rada i godišnjeg plana rada međusobno 
nadopunjuju radi multiplikacije razvojnih efekata. 

Članak 9. 
(Partnerstvo, javnost i transparentnost) 

(1) Partnerstvo podrazumijeva međusobnu suradnju različitih 
razina vlasti u Federaciji i savjetodavnih tijela iz čl. 11. i 13. 
Zakona u procesu planiranja, monitoringa i izvješćivanja u 
Federaciji. 

(2) Javnost i transparentnost podrazumijevaju informiranje 
javnosti o implementacionim dokumentima u Federaciji, 
konkretnim rezultatima i progresu u realizaciji strateških 
ciljeva i razvojnih pravaca u Federaciji, ostvaruju se 
objavljivanjem informacija i implementacionih dokumenata 
na web stranici institucija u Federaciji, javnim saopćenjima, 
te korištenjem drugih odgovarajućih instrumenata razmjene 
informacija. 

b) Proces planiranja u Federaciji 

Članak 10. 
(Smjernice za trogodišnje planiranje rada u Federaciji) 

(1) Proces trogodišnjeg planiranja rada započinje izradom 
smjernica za trogodišnje planiranje u Federaciji (u daljem 
tekstu: smjernice). 

(2) Smjernice iz stavka (1) ovog članka priprema: 
a) Premijer Vlade Federacije u suradnji sa Federalnim 

zavodom za razinu Federacije; 
b) Premijer vlade kantona, odnosno načelnik/gradonačel-

nik u suradnji sa tijelom za poslove razvojnog plani-
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ranja i upravljanja razvojem za kanton ili jedinicu 
lokalne samouprave. 

(3) Smjernice iz stavka (1) ovog članka se izrađuju svake 
godine za razdoblje od tri godine (1+2 po rolling sustavu), i 
imaju sljedeće minimalne elemente: 
a) oznaku razine za koje se izrađuju i razdoblje na koje 

se odnose; 
b) uvod sa opisom svrhe smjernica i kratkim opisom 

razvojnog konteksta, uključujući izazove i rizike; 
c) strateške pravce, odnosno smjerove razvoja koji 

proizlaze iz strateških dokumenata u Federaciji, te 
drugih relevantnih strateških dokumenata Bosne i 
Hercegovine, relevantnih dokumenata iz procesa 
evropskih integracija i međunarodno prihvaćenih 
globalnih ciljeva održivog razvoja; 

d) prioritete, mjere i strateške projekte; 
e) indikativni financijski okvir usklađen sa relevantnim 

strateškim dokumentima; 
f) odgovarajuće indikatore strateških ciljeva iz Strategije 

razvoja Federacije, kao i odgovarajuće indikatore za 
prioritete i mjere. 

(4) Smjernice iz stavka (1) ovog članka usvaja Vlada 
Federacije za razinu Federacije, vlada kantona za razinu 
kantona, uz prethodne konsultacije i preporuke Vijeća 
Federacije i vijeća kantona sukladno članku 12. točka a) i 
člankom 14. točka a) Zakona, a načelnik/gradonačelnik za 
razinu jedinice lokalne samouprave, najkasnije do sredine 
mjeseca veljače u godini koja prethodi razdoblju 
trogodišnjeg planiranja i izrade DOB-a i PJI, te se 
primjenjuju u federalnom organu uprave, kantonalnom 
organu uprave, odnosno općinskom/gradskom organu 
uprave radi izrade trogodišnjeg plana rada. 

(5) Smjernice iz stavka (1) ovog članka pripremaju se sukladno 
strateškim dokumentima za razinu vlasti u Federaciji za koji 
se izrađuju. Ukoliko ne postoji strateški dokument za tu 
razinu vlasti, smjernice se izrađuju na temelju postojećih 
relevantnih strateških dokumenata. 

(6) Iznimno od odredbe stavka (2) tačke a) ovog članka, za 
razinu Vlade Federacije, ekonomska politika koja se radi 
sukladno propisima o proračunima u Federaciji, predstavlja 
dokument smjernica. 

Članak 11. 
(Izrada trogodišnjeg plana rada) 

(1) Trogodišnji plan rada federalnog organa uprave, 
kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog 
organa uprave je implementacijski dokument koji opera-
cionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnih 
strateških dokumenata, te operacionalizira nadležnosti 
organa uprave, i predstavlja temelj za izradu DOB-a i PJI-a. 

(2) Trogodišnji plan rada izrađuje se svake godine, u godini 
prije početka razdoblja na koji se odnosi. U trogodišnjem 
planu rada definira se jedan glavni program federalnog 
organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno 
općinskog/gradskog organa, na temelju strateških ciljeva i 
prioriteta iz strateških dokumenata. 

(3) Ukoliko na određenoj razini vlasti u Federaciji nema 
strateškog dokumenta, glavni program se utvrđuje na 
temelju relevantnih strateških dokumenata nadređene razine 
vlasti u Federaciji za koji postoji strateški dokument, Bosne 
i Hercegovine, dokumenata iz procesa europskih integracija 
i zakonskih nadležnosti federalnog organa uprave, 
kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog 
organa uprave i smjernica iz članka 10. ove uredbe. 

(4) Za trogodišnji plan rada, federalni organ uprave, kantonalni 
organ uprave, odnosno, općinski/gradski organ uprave, 
sukladno odredbama ove uredbe, ima obvezu preuzeti 

relevantne mjere iz strateških dokumenata sa pripadajućim 
indikatorima, polaznim i ciljnim vrijednostima za svaku 
godinu trogodišnjeg razdoblja koje postaju programi (mjera 
iz strateškog dokumenta = program u trogodišnjem planu 
rada). 

(5) Svaki odabrani program u trogodišnjem planu rada utvrđuje 
se kao program u DOB-u (program u trogodišnjem planu 
rada = program u DOB-u), sa dodijeljenom šifrom. 

(6) Za svaki od utvrđenih programa (mjera) definira se 
aktivnosti/projekti čija realizacija u trogodišnjem razdoblju 
doprinosi ostvarenju prioriteta i strateških ciljeva iz 
strateških dokumenata, odnosno zakonskih nadležnosti 
institucija na svim razinama vlasti u Federaciji. 

(7) U izradi trogodišnjeg plana rada federalni organ uprave, 
kantonalni organ uprave, odnosno općinski organ uprave 
preuzima projekte i aktivnosti iz akcionog plana. 

(8) Za svaku aktivnost/projekat navodi se: rok izvršenja, 
očekivani rezultat, nositelj (najmanji organizacioni dio), 
status PJI, oznaka o potrebi usvajanja, izvor financiranja i 
iznos planiranih financijskih sredstava neophodnih za 
njihovo realiziranje po godinama izraženim u KM. 

(9) Prigodom izrade trogodišnjeg plana rada potrebno je 
ostvariti međusobne institucionalne konsultacije, u cilju 
osiguravanja principa horizontalne usklađenosti iz članka 7. 
stavak (1) ove uredbe. 

(10) Federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno 
općinski/gradski organ uprave, objavljuje na web stranici 
radnu verziju trogodišnjeg plana rada, koja služi kao temelj 
za izradu zahtjeva za financijska sredstva za DOB, u cilju 
konsultacija sa socio-ekonomskim partnerima širom 
javnosti i dobijanja komentara i preporuka u roku od deset 
dana, od dana objave na web stranici. 

(11) Federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno 
općinski/gradski organ uprave, nakon provedenih 
konsultacija prilagođava radnu verziju trogodišnjeg plana 
rada najkasnije do 31. ožujka u godini prije početka 
trogodišnjeg razdoblja na koje se trogodišnji plan rada 
odnosi. 

(12) U izradi prijedloga prioriteta proračunskih korisnika za 
DOB i PJI koriste se podaci o aktivnostima/projektima sa 
iznosima planiranih financijskih sredstava iz radne verzije 
trogodišnjeg plana rada, a proces izrade trogodišnjeg plana 
rada je usklađen sa procesom izrade DOB-a i PJI i 
međusobno se nadopunjuju. 

(13) Na bazi usvojenog DOB-a, do 31. srpnja godine koja 
prethodi trogodišnjem razdoblju, a prije roka za 
dostavljanje zahtjeva budžetskih korisnika za narednu 
godinu, federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, 
odnosno općinski/gradski organ uprave vrši usklađivanje 
trogodišnjeg plana rada. 

(14) Trogodišnji plan rada postaje operativan do 31. prosinca 
godine koja prethodi trogodišnjem razdoblju, a nakon 
usvajanja PJI u mjesecu studenom i objavljuje se na web 
stranici federalnog organa uprave, kantonalnog organa 
uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave. 

(15) Trogodišnji plan rada izrađuje se u formatu utvrđenom u 
Obrascu broj 1. 

Članak 12. 
(Izrada i usvajanje godišnjeg plana rada) 

(1) Godišnji plan rada federalnog organa uprave, kantonalnog 
organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave 
je implementacioni dokument sa aktivnostima/projektima 
koji će se poduzimati na godišnjoj razini kako bi se 
realizirali programi (mjere), iz trogodišnjeg plana rada, te 
ostvarili prioriteti i strateški ciljevi iz relevantnih strateških 
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dokumenata i nadležnosti organa uprave utvrđenih u 
trogodišnjem planu rada. 

(2) Godišnji plan rada izrađuje se za svaku kalendarsku godinu. 
(3) U godišnji plan rada preuzima se glavni program iz 

trogodišnjeg plana rada federalnog organa uprave, 
kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog 
organa uprave, sa dodijeljenom šifrom u DOB-u, izvorima 
financiranja i iznosima planiranih finansijskih sredstava u 
KM. 

(4) U godišnji plan rada preuzimaju se programi (mjere) iz 
trogodišnjeg plana rada sa dodijeljenom šifrom programa, 
pripadajućim indikatorima, polaznim i ciljnim godišnjim 
vrijednostima iz trogodišnjeg plana rada federalnog organa 
uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/ 
gradskog organa uprave. 

(5) Za svaki od utvrđenih programa (mjera) u godišnjem planu 
rada preuzimaju se/prilagođavaju aktivnosti/projekti iz 
trogodišnjeg plana rada, i/ili se po potrebi definiraju nove 
aktivnosti/projekti, čija realizacija doprinosi ostvarenju 
prioriteta i strateških ciljeva iz strateških dokumenata, 
odnosno nadležnosti institucija na svim razinama vlasti u 
Federaciji. U izradi godišnjeg plana rada, federalni organ 
uprave, kantonalni organ uprave, odnosno općinski organ 
uprave preuzima projekte i aktivnosti iz akcionog plana za 
koje su osigurana financijska sredstva. Za sve 
aktivnosti/projekte navodi se: naziv aktivnosti/projekta, rok 
izvršenja po kvartalima, očekivani rezultat aktivnosti/ 
projekta, nositelj (najmanji organizacioni dio), status PJI, 
oznaka o potrebi usvajanja, izvori financiranja i iznos 
planiranih financijskih sredstava neophodnih za njihovo 
realiziranje izraženih u KM na godišnjoj razini. 

(6) Tajnik federalnog i kantonalnog organa uprave, a u 
općinskom/gradskom organu uprave rukovodeći državni 
službenici (pomoćnici načelnika) uz potporu tajnika, 
izrađuju godišnji plan rada sukladno unutarnjem ustrojstvu i 
nadležnostima. 

(7) Federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno 
općinski/gradski organ uprave priprema radnu verziju 
godišnjeg plana rada najkasnije do 31. srpnja u godini koja 
prethodi godini za koju se donosi godišnji plan rada. 

(8) Godišnji plan rada sa podacima o aktivnostima/projektima, 
te iznosima i izvorima planiranih financijskih sredstava 
koriste se u procesu izrade zahtjeva proračunkih korisnika 
na svim razinama vlasti u Federaciji u mjesecu kolovozu 
godine koja prethodi godini za koju se izrađuje proračun. 

(9) Nakon stupanja na snagu proračuna, federalni organ uprave, 
kantonalni organ uprave, odnosno općinski/gradski organ 
uprave, vrši eventualne korekcije i prilagođavanje godišnjeg 
plana rada. 

(10) Rukovoditelj federalnog, odnosno kantonalnog ministarstva 
dostavlja godišnji plan rada Federalnom zavodu, odnosno 
tijelu nadležnom za poslove razvojnog planiranja i 
upravljanja razvojem u kantonu najkasnije do 7. siječnja 
tekuće godine. 

(11) Federalni zavod za razinu Federacije objedinjava godišnje 
planove rada federalnih ministarstava u jedinstveni godišnji 
program rada Vlade Federacije, najkasnije do 15. siječnja 
tekuće godine. 

(12) Nadležna instutucija/organizacijska jedinica vlade kantona 
za razinu kantona objedinjava godišnje planove rada 
kantonalnih ministarstava u jedinstveni program rada vlade 
kantona najkasnije do 15. siječnja tekuće godine. 

(13) U jedinici lokalne samouprave, sekretar u suradnji sa 
rukovodećim državnim službenicima (pomoćnici 
načelnika), objedinjava godišnje planove rada općinskih/ 
gradskih organa uprave (službi) u jedinstveni godišnji plan 

rada jedinice lokalne samouprave koji se dostavlja 
načelniku/gradonačelniku najkasnije do 15. siječnja tekuće 
godine. 

(14) Federalni zavod za razinu Federacije, nadležna instu-
tucija/organizacijska jedinica vlade kantona za razinu 
kantona, a načelnik/gradonačelnik za razinu jedinice 
lokalne samouprave dostavlja objedinjeni program rada 
Vlade Federacije i vlade kantona, odnosno godišnji plan 
rada jedinice lokalne samouprave na usvajanje Vladi 
Federacije, vladi kantona, odnosno općinskom/gradskom 
vijeću najkasnije do 20. siječnja tekuće godine. 

(15) Sastavni dio Godišnjeg programa rada Vlade Federacije, 
vlade kantona, odnosno godišnjeg plana rada jedinice 
lokalne samouprave je zbirni tabelarni pregled strateških 
projekata iz Smjernica iz članka 10. ove uredbe, a koji su 
uvršteni u godišnje planove rada organa uprave u 
Federaciji. 

(16) Vlada Federacije, vlada kantona, odnosno općinsko/gradsko 
vijeće usvaja godišnji program rada Vlade Federacije, vlade 
kantona, odnosno godišnji plan rada jedinice lokalne 
samouprave, najkasnije do 31. siječnja godine za koju se 
donosi godišnji plan. 

(17) Godišnji program rada Vlade Federacije i vlade kantona 
dostavlja se na informiranje Parlamentu Federacije Bosne i 
Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacije) i 
skupštini kantona radi planiranja aktivnosti zakonodavne 
vlasti. 

(18) Godišnji planovi rada organa uprave koji nisu sastavni dio 
godišnjeg programa rada Vlade Federacije i vlade kantona, 
razmatraju se i usvajaju pojedinačno. 

(19) Usvojeni godišnji program rada Vlade Federacije, vlade 
kantona, odnosno godišnji plan rada općinskog/gradskog 
organa uprave objavljuje se na web stranici vlada, 
federalnih, kantonalnih ministarstava, odnosno općinskog/ 
gradskog organa uprave. 

(20) Godišnji plan rada izrađuje se u formatu utvrđenom u 
Obrascu broj 2. 

Članak 13. 
(Povezane aktivnosti) 

Aktivnosti/projekti privrednih društava, ustanova, 
udruženja građana, fondacija za koje organ uprave ne izdvaja 
sredstva u proračunu a kojima se doprinosi implementaciji 
strateškog dokumenta u Federaciji, navode se u dodatku 
trogodišnjeg i godišnjeg plana rada. 

c) Monitoring i izvješćivanje 

Članak 14. 
(Monitoring) 

(1) Monitoring je sistematično i kontinuirano prikupljanje, 
analiziranje i korištenje podataka i indikatora radi mjerenja 
napretka realiziranja strateških i implementacijskih 
dokumenata, u svrhu poduzimanja odgovarajućih mjera radi 
eventualnih korekcija i izvješćivanja o ostvarenim 
rezultatima. 

(2) U procesu monitoringa institucije iz čl. 6., 7., 8., 9. i 10. 
Zakona uspostavljaju i redovno ažuriraju elektronske 
evidencije indikatora ostvarenja strateških ciljeva, prioriteta 
i mjera iz strateških dokumenata, te indikatora iz godišnjeg 
plana rada. 

(3) Evidencije iz stavka (2) ovog članka su temelj za izradu 
izvješća iz članka 15. i članka 16. ove uredbe. 

(4) Svaka organizaciona jedinica u federalnom organu uprave, 
kantonalnom organu uprave, odnosno u općinskom/ 
gradskom organu uprave vrši monitoring realiziranja 
trogodišnjeg plana rada, odnosno godišnjeg plana rada. 
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Članak 15. 
(Izrada godišnjeg izvješća o radu) 

(1) Godišnje izvješće o raduje implementacioni dokument koji 
sadrži pregled i analizu izvršenja programa (mjera) i 
aktivnosti/projekata iz godišnjeg plana rada federalnog 
organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno 
općinskog/gradskog organa uprave. 

(2) Godišnje izvješće o radu priprema se s ciljem praćenja 
provedbe planiranih programa (mjera) i aktivnosti/projekata 
i ocjene doprinosa u ostvarivanju glavnog programa 
federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, 
odnosno općinskog/gradskog organa uprave. 

(3) Godišnje izvješće o radu priprema se na temelju konti-
nuiranog prikupljanja, obrade i analize podataka vezanih za 
praćenje provedbe programa (mjera) prema indikatorima iz 
godišnjeg plana rada, odnosno, aktivnostima/projektima 
prema očekivanim i ostvarenim rezultatima. 

(4) U godišnje izvješće o radu preuzimaju se programi (mjere) 
iz godišnjeg plana rada sa dodijeljenom šifrom programa i 
pripadajući indikatori sa ciljnim i realiziranim godišnjim 
vrijednostima. 

(5) Za svaku aktivnost/projekat iz godišnjeg plana rada navodi 
se naziv programa (mjere), oznaka da li je izvršena u roku 
ili ne, očekivani rezultat, ostvareni rezultat, status PJI, 
oznaka o statusu usvajanja, izvori financiranja, iznosi 
financijskih sredstava predviđenih za njihovo realiziranje 
izraženi u KM (planirani iznosi i izvršeni iznosi), procenat 
izvršenja i za neizvršene aktivnosti/projekte razlozi 
neizvršenja ili djelimičnog izvršenja. 

(6) Tajnik federalnog i kantonalnog organa uprave, a u 
općinskom/gradskom organu uprave rukovodeći državni 
službenici (pomoćnici načelnika) uz potporu tajnika, 
izrađuju godišnje izvješće o radu sukladno unutarnjem 
ustrojstvu i nadležnostima. 

(7) Rukovoditelj federalnog, odnosno kantonalnog ministar-
stva, dostavlja godišnje izvješće o radu Federalnom zavodu, 
odnosno nadležnoj instutuciji/organizacijskoj jedinici vlade 
u kantonu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za 
prethodnu godinu. 

(8) Federalni zavod za razinu Federacije objedinjava godišnja 
izvješća o radu federalnih ministarstava u jedinstveno 
godišnje izvješće o radu Vlade Federacije, najkasnije do 15. 
veljače tekuće godine za prethodnu godinu. 

(9) Nadležna institucija/organizacijska jedinica vlade kantona 
za razinu kantona objedinjava godišnja izvješća o radu 
kantonalnih ministarstava u jedinstveno izvješće o radu 
vlade kantona, najkasnije do 15. veljače tekuće godine za 
prethodnu godinu. 

(10) U jedinici lokalne samouprave, tajnik u suradnji sa 
rukovodećim državnim službenicima (pomoćnici 
načelnika), objedinjava godišnje izvješće o radu općinskih/ 
gradskih organa uprave (službi) u jedinstveno izvješće o 
radu jedinice lokalne samouprave, koji se dostavlja 
načelniku/gradonačelniku najkasnije do 10. veljače tekuće 
godine. 

(11) Federalni zavod za razinu Federacije, nadležna institucija/ 
organizaciona jedinica vlade kantona za razinu kantona, 
odnosno načelnik/gradonačelnik za jedinicu lokalne 
samouprave dostavlja objedinjeno godišnje izvješće o radu 
Vlade Federacije, vlade kantona, odnosno jedinice lokalne 
samouprave na usvajanje Vladi Federacije, vladi kantona, 
odnosno općinskom/gradskom vijeću najkasnije do 15. 
veljače tekuće godine. 

(12) Vlada Federacije, vlada kantona, odnosno općinsko/gradsko 
vijeće usvaja godišnje izvješće o radu Vlade Federacije, 

vlade kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave, 
najkasnije do 28. veljače tekuće godine. 

(13) Vlada Federacije, odnosno vlada kantona dostavlja godišnje 
izvješće o radu za proteklu godinu Parlamentu Federacije, 
odnosno skupštini kantona na usvajanje. 

(14) Godišnja izvješća o radu organa uprave koji nisu sastavni 
dio godišnjeg izvješća o radu Vlade Federacije i vlade 
kantona, razmatraju se i usvajaju pojedinačno. 

(15) Usvojeno godišnje izvješće o radu Vlade Federacije, vlade 
kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave objavljuje se 
na web stranici Vlade Federacije, vlade kantona, odnosno 
na web stranici jedinice lokalne samouprave. 

(16) Godišnje izvješće o radu se izrađuje u formatu utvrđenom u 
Obrascu broj 3. 

(17) Vlada Federacije, vlada kantona, odnosno načelnik/ 
gradonačelnik svojim aktom propisuju interno izvješćivanje 
za rokove kraće od jedne godine. 

Članak 16. 
(Izrada izvješća o razvoju) 

(1) Izvješće o razvoju je implementacijski dokument kojim se 
sagledavaju opći razvojni trendovi kao i napredak u 
ostvarenju strateških ciljeva iz strateških dokumenata u 
Federaciji. 

(2) Izvješće o razvoju za Strategiju razvoja Federacije izrađuje 
Federalni zavod, izvješće o razvoju za strategiju razvoja 
kantona, izrađuje tijelo nadležno za poslove razvojnog 
planiranja u kantonima, a izvješće o razvoju za strategiju 
razvoja jedinice lokalne samouprave, izrađuje tijelo 
nadležno za poslove razvojnog planiranja i upravljanja 
razvojem u jedinici lokalne samouprave, do 30. rujna svake 
godine za prethodnu godinu. 

(3) Izvješće o implementaciji sektorske strategije izrađuje 
federalni organ uprave, odnosno kantonalni organ uprave, 
sukladno odredbama članka 7. točka g) i članka 9. točka f) 
Zakona do kraja lipnja svake godine za prethodnu godinu. 

(4) Izvješće o razvoju sadrži minimalne elemente: izvršni 
sažetak, uvod, analiza razvojnih trendova kroz prikaz 
utvrđenog sustava indikatora, pregled implementacije 
strateških dokumenata i akcionih planova, procjena 
napretka, pregled planiranih i ostvarenih financijskih 
sredstava na razini strateških ciljeva i prioriteta na godišnjoj 
razinu preporuke. 

(5) Izvješće o razvoju izrađuje se na bazi podataka iz članka 15. 
stavak (3) ove uredbe i po potrebi drugih relevantnih 
podataka. 

(6) Izvješće o razvoju iz st. (2) i (3) ovog članka dostavlja se 
savjetodavnim tijelima iz čl. 11. i 13. Zakona, radi 
razmatranja i davanja preporuka u skladu sa člankom 12. 
točka f) i člankom 14. točka e) Zakona do 30. rujna tekuće 
godine za prethodnu godinu. 

(7) Vlada Federacije, vlada kantona, odnosno načelnik/ 
gradonačelnik, dostavljaju Parlamentu Federacije, skupštini 
kantona, odnosno općinskom/gradskom vijeću izvješće o 
razvoju radi informiranja. 

(8) Izvješće o razvoju objavljuje se na web stranici institucije iz 
st. (2) i (3) ovog članka. 

Članak 17. 
(Minimalna struktura trogodišnjeg plana rada, godišnjeg plana 

rada i godišnjeg izvješća o radu) 
Minimalna struktura trogodišnjeg plana rada, godišnjeg 

plana rada i godišnjeg izvješća o radu sadržana je u Obrascima 
br. 1., 2. i 3. koji se nalaze se u privitku ove uredbe i čine njen 
sastavni dio. 
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III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 18. 
(Prijelazne i završne odredbe) 

(1) Trogodišnji plan rada federalnog organa uprave za 
razdoblje 2019. - 2021. i 2020. -2022. za razinu Federacije, 
Godišnji program rada Vlade Federacije i godišnji plan rada 
federalnog organa uprave za 2019. i 2020. godinu i Izvješće 
o radu Vlade Federacije i godišnje izvješće o radu 
federalnog organa uprave za 2019. i 2020. godinu izrađuje 
se sukladno odredbama Uredbe o planiranju rada i 
izvješćivanju o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, 
federalnih ministarstava i institucija ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 89/14 i 107/14). 

(2) Kantonalni organ uprave, odnosno općinski/gradski organ 
uprave godišnji plan rada za 2019. i 2020. godinu i godišnji 
izvješće o radu i izvješću o razvoju za 2019. i 2020. godinu 
izrađuju sukladno važećim propisima i postojećim 
metodologijama. 

(3) Smjernice za trogodišnje planiranje rada u Federaciji iz 
članka 10. ove uredbe za razinu kantona i jedinice lokalne 
samouprave izrađuju se u 2020. godini za planski ciklus 
2021. - 2023. sukladno odredbama ove uredbe. 

(4) Trogodišnji plan rada iz članka 11. ove uredbe za sve razine 
vlasti u Federaciji izrađuje se u 2020. godini za planski 
ciklus 2021. - 2023. sukladno odredbama ove uredbe. 

Članak 19. 
(Usklađivanje) 

U roku od tri mjeseca od dana primjene ove uredbe u 
kantonu i jedinici lokalne samouprave izvršit će se usklađivanje 
normativnih akata o trogodišnjem i godišnjem planiranju i 
izvješćivanju sa odredbama ove uredbe. 

Članak 20. 
(Stupanje na snagu) 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
"Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 
01.01.2021. godine. 

Članak 21. 
(Prestanak važenja) 

Danom početka primjene ove uredbe prestaje da važi 
Uredba o planiranju rada i izvješćivanju o radu Vlade Federacije 
BiH, federalnih ministarstava i institucija ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 89/14 i 107/14). 

V. broj 1127/2019 
03. listopada 2019. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
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На основу члана 30. став (2) Закона о развојном 

планирању и управљању развојем у Федерацији Босне и 
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 
32/17), а у вези са чланом 19. став (1) Закона о Влади 
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине 
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), на 
приједлог Федералног завода за програмирање развоја, 
Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 193. сједници, 
одржаној 03.10.2019. године, доноси 

УРЕДБУ 
О ЕВАЛУАЦИЈИ СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА У 

ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овом уредбом, уз претходне консултације са Феде-
ралним министарством финансија/Федералним министар-
ством финанција, другим институцијама на нивоу Феде-
рације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација), 
кантонима и Савезом општина и градова Федерације Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Савез Федерације), уређује се 
евалуација стратешких докумената у Федерацији и друга 
питања од значаја за провођење евалуације стратешких 
докумената. 

Члан 2. 
(Институционални оквир) 

(1) Институционални оквир за доношење одлуке о 
покретању процеса евалуације стратешких докумената 
у Федерацији чине: Влада Федерације Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Влада Федерације), 
влада кантона, начелник, односно градоначелник. 

(2) Институционални оквир за координацију, техничку и 
стручну подршку у провођењу евалуације стратегија 
развоја у Федерацији чине: Федерални завод за 
програмирање развоја (у даљем тексту: Федерални 
завод) за ниво Федерације, тијела надлежна за послове 
развојног планирања и управљања развојем у канто-
нима за ниво кантона или у јединицама локалне 
самоуправе за ниво јединице локалне самоуправе из 
члана 5. став (1) Закона о развојном планирању и 
управљању развојем у Федерацији Босне и 
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", 
број 32/17 - у даљем тексту: Закон). 

(3) Институционални оквир за координацију, техничку и 
стручну подршку у провођењу евалуације секторских 
стратегија у Федерацији чине: ресорно надлежна 
федерална министарства и кантонална министарства. 

II - ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И ВРСТЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ 
СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА У ФЕДЕРАЦИЈИ 

Члан 3. 
(Кључни принципи евалуације стратешких докумената у 

Федерацији) 
У евалуацији стратешких докумената у Федерацији 

примјењују се принципи планирања и управљања развојем 
из члана 4. Закона, а нарочито: 

а) одговорност, ефективност и ефикасност инсти-
туција свих нивоа власти у Федерацији; 

б) равноправност полова и једнаке могућности за све 
грађане; 

ц) партнерство, јавност и транспарентност. 

Члан 4. 
(Одговорност, ефективност и ефикасност институција свих 

нивоа власти у Федерацији) 
Евалуација стратешких докумената у Федерацији 

омогућава већи степен одговорности, ефективности и 
ефикасности институција свих нивоа власти у Федерацији у 
процесу израде и имплементације стратешких докумената. 

Члан 5. 
(Равноправност полова и једнаке могућности за све грађане) 

Евалуација стратешких докумената у Федерацији 
омогућава детаљнији осврт на развојне ефекте и утицај 
имплементације стратешких докумената на мушкарце и 
жене као и на социјално угрожене групе грађана. 

Члан 6. 
(Јавност и транспарентност) 

Јавност и транспарентност подразумијевају јавно 
доступне информације о развојним резултатима и напретку у 
имплементацији стратешких докумената у Федерацији кроз 
објављивање извјештаја о евалуацији, користећи различита 
средства јавног информисања. 

Члан 7. 
(Циљеви и користи евалуације стратешких докумената) 

(1) Циљеви евалуације стратешких докумената су: 
а) пружање благовремених и релевантних информа-

ција надлежним институцијама на свим нивоима 
власти у Федерацији приликом одређивања 
развојних приоритета и стратешких праваца; 

б) континуирано унапређење јавних политика 
кориштењем резултата евалуације стратешких 
докумената; 

ц) осигурање транспарентности и одговорности за 
кориштење јавних финансијских средстава. 

(2) Користи евалуације стратешких докумената су: 
а) унапређење развојног планирања и квалитета 

стратешких докумената у Федерацији; 
б) ефикаснија расподјела финансијских средстава; 
ц) прецизније утврђивање квалитетних, мјерљивих и 

реалних приоритета и мјера; 
д) утврђивање како предвиђених, тако и непредвиђе-

них позитивних и негативних ефеката 
имплементације стратешких докумената. 

Члан 8. 
(Врсте евалуације стратешких докумената) 

Врсте евалуације стратешких докумената у Федерацији 
су: 

а) Ex-ante - претходна евалуација (у даљем тексту: 
ex-ante евалуација); 

б) Евалуација у току имплементације стратешких 
докумената (у даљем тексту: евалуација у току). 

III - ПРОВОЂЕЊЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ СТРАТЕШКИХ 
ДОКУМЕНАТА У ФЕДЕРАЦИЈИ 

Члан 9. 
(Поступак евалуације) 

(1) Федерални завод израђује стручне подлоге за про-
вођење евалуације у Федерацији, укључујући израду 
описа послова и упутстава за управљање евалуацијом. 

(2) Евалуација се може провести властитим капацитетима 
или ангажовањем вањских евалуатора. 

(3) У случају да се евалуација проводи властитим 
капацитетима, послови везани уз израду, односно 
имплементацију стратешких докумената морају бити 
организационо јасно раздвојени од послова евалуације, 
а евалуатори требају посједовати одговарајућа знања и 
искуства о процесу провођења евалуације. 
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(4) Државни службеници задужени за израду и импле-
ментацију стратешких докумената не могу бити 
именовани за евалуаторе. 

(5) Руководилац органа државне службе разматра 
препоруке и предлаже адекватне корективне мјере за 
реализацију препорука евалуације. 

(6) Финансијска средства за провођење евалуације 
планирају се у трогодишњем плану рада и годишњем 
плану рада. 

Члан 10. 
(Критерији за евалуацију стратешких докумената) 

(1) Евалуација стратешких докумената у Федерацији 
заснива се на сљедећим критеријима: 
а) релевантност (усклађеност) одабраних циљева с 

утврђеним проблемима и јавним потребама; 
б) дјелотворност (ефикасност) - омјер планираних и 

остварених ефеката и предвиђених (кориштених) 
ресурса ради постизања оптималног резултата; 

ц) учинковитост (ефективност) - обим остваривања 
циљева стратешких докумената кроз поређење 
полазних и остварених вриједности индикатора; 

д) утицај - обим (позитивних и негативних) промјена 
и посљедица развојне интервенције (предвиђених 
и непредвиђених), те усклађеност ефеката с 
потребама циљних група; 

е) одрживост - трајност позитивних промјена и 
ефеката. 

(2) У евалуацији стратешких докумената у Федерацији 
критерији из става (1) овог члана могу се користити 
кумулативно или појединачно, а могу се користити и 
додатни критерији, који се одређују пројектним 
задатком о евалуацији. 

(3) Критерији евалуације представљају основ за припрему 
евалуацијских питања. 

Члан 11. 
(Провођење поступка евалуације) 

Институције из члана 2. став (2) ове уредбе у 
провођењу евалуације координишу: 

а) израђивање плана евалуације из члана 14. ове 
уредбе; 

б) припремање описа послова; 
ц) организовање и учествовање у евалуацији и 

осигуравање да се евалуација проводи у складу са 
радним задатком и стручним подлогама за 
провођење евалуације стратешких докумената; 

д) пружање административно-техничке подршке 
евалуаторима током евалуације; 

е) омогућавање доступности потребних података за 
евалуацију; 

ф) припремање објаве резултата евалуације; 
г) израду евалуацијског извјештаја из члана 15. ове 

уредбе; 
х) надзирање провођења усвојених препорука 

евалуације. 

Члан 12. 
(Ex-ante евалуација) 

(1) Ex-ante евалуација проводи се с циљем унапређења 
квалитета, релевантности и кохерентности стратешког 
документа и врши се у фази израде стратешких 
докумената, прије њиховог усвајања. 

(2) Ex-ante евалуација проводи се за све стратешке 
документе Федерације, а за стратешке документе 
кантона и јединица локалне самоуправе у складу са 
потребама. 

(3) Федерални завод припрема и координише ex-ante 
евалуацију Стратегије развоја Федерације, а тијела 
надлежна за послове развојног планирања и управљања 
развојем припремају и координишу ex-ante евалуацију 
стратегија развоја кантона и јединице локалне 
самоуправе, према плану евалуације који садржи 
минималну структуру из Прилога број 1. члана 14. ове 
уредбе, те по потреби и додатним елементима у складу 
са специфичностима стратешких докумената. 

(4) Федерална министарства, односно кантонална мини-
старства, припремају и координишу ex-ante евалуацију 
за секторске стратегије, према плану евалуације који 
садржи минималну структуру из Прилога број 1. члана 
14. ове уредбе, те по потреби и додатним елементима у 
складу са специфичностима секторских стратегија. 

(5) Извјештај о ex-ante евалуацији израђује се према 
минималној структури из Прилога број 2. члана 15. ове 
уредбе, те по потреби и додатним елементима у складу 
са специфичностима стратешких докумената. 

(6) Ex-ante евалуацију врши независни вањски евалуатор. 
(7) Извјештај о проведеној ex-ante евалуацији доставља се 

Влади Федерације, влади кантона, градском, односно 
општинском вијећу, ради информисања. 

(8) Извјештај о ex-ante евалуацији објављује се на web 
страници надлежне институције. 

Члан 13. 
(Евалуација у току) 

(1) Евалуација у току се проводи с циљем утврђивања 
степена имплементације стратешких докумената, 
остваривања, те ефективности и ефикасности плани-
раних мјера и директних резултата према зацртаним 
циљевима и очекивањима, као и сумирања резултата и 
обезбјеђења улазних елемената за сљедеће стратешке 
документе. 

(2) Евалуација у току се проводи обавезно у предзадњој 
години имплементације стратешких докумената у 
Федерацији, а постигнути резултати доступни су и 
користе се у току израде нових стратешких докумената. 

(3) По потреби евалуација у току се проводи и на средини 
периода имплементације стратешких докумената у 
Федерацији. 

(4) Евалуација у току процјењује кохерентност, 
квантитативне и квалитативне аспекте имплементације 
стратешких докумената, укључујући остварење циљева 
и ефеката развоја. 

(5) Евалуацију у току у предзадњој години имплементације 
стратешких докумената проводе независни вањски 
евалуатори, а на средини периода имплементације 
стратешких докумената институције из члана 2. ст. (2) и 
(3) ове уредбе, према плану евалуације који садржи 
минималну структуру из Прилога број 1. члана 14. ове 
уредбе, те по потреби и додатним елементима у складу 
са специфичностима стратешких докумената. 

(6) Државни службеници задужени за израду и 
имплементацију стратешких докумената не могу бити 
именовани у тим за припрему евалуације у току. 

(7) Извјештај о евалуацији у току садржи минималну 
структуру из члана 15. ове уредбе, те по потреби и 
додатне елементе у складу са специфичностима 
стратешких докумената. 

(8) Извјештај о евалуацији у току, доставља се Влади 
Федерације, влади кантона, градском, односно 
општинском вијећу, ради информисања. 

(9) Извјештај о проведеној евалуацији у току имплемента-
ције стратешких докумената у Федерацији објављује се 
на wеб страници надлежне институције. 
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(10) Сажети резултати евалуације у току и препоруке за 
унапређење провођења стратешких докумената 
уврштавају се у годишњи извјештај о развоју. 

Члан 14. 
(План евалуације стратешких докумената) 

Минимална структура плана евалуације стратешких 
докумената у Федерацији налази се у Прилогу број 1. ове 
уредбе и чини њен саставни дио. 

Члан 15. 
(Минимална структура извјештаја о евалуацији стратешких 

докумената) 
Минимална структура извјештаја о евалуацији 

стратешких докумената у Федерацији налази се у Прилогу 2. 
ове уредбе и чини њен саставни дио. 

IV - ПРИЈЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 16. 
(Пријелазна и завршна одредба) 

(1) За стратешке документе у Федерацији који су на снази, 
евалуација у току није обавезна до краја текућег 
планског циклуса, односно до краја 2020. године. 

(2) У случају да носилац израде стратешких докумената у 
Федерацији одлучи да се проведе евалуација у току, 
извјештај о проведеној евалуацији у току биће узет у 
обзир у сљедећем планском циклусу 2021.-2027. 
године. 

Члан 17. 
(Ступање на снагу) 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1128/2019 
03. октобра 2019. године 

Сарајево 
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 30. stav (2) Zakona o razvojnom 

planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17), a u 
vezi sa članom 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 
58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog zavoda za 
programiranje razvoja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 
193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, donosi 

UREDBU 
O EVALUACIJI STRATEŠKIH DOKUMENATA U 

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

I. OPĆE ODREDBE 

Član 1. 
(Predmet) 

Ovom uredbom, uz prethodne konsultacije sa Federalnim 
ministarstvom finansija/Federalnim ministarstvom financija, 
drugim institucijama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u 
daljem tekstu: Federacija), kantonima i Savezom općina i 
gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez 
Federacije), uređuje se evaluacija strateških dokumenata u 
Federaciji i druga pitanja od značaja za provođenje evaluacije 
strateških dokumenata. 

Član 2. 
(Institucionalni okvir) 

(1) Institucionalni okvir za donošenje odluke o pokretanju 
procesa evaluacije strateških dokumenata u Federaciji čine: 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: 
Vlada Federacije), vlada kantona, načelnik, odnosno 
gradonačelnik. 

(2) Institucionalni okvir za koordinaciju, tehničku i stručnu 
podršku u provođenju evaluacije strategija razvoja u 
Federaciji čine: Federalni zavod za programiranje razvoja 
(u daljem tekstu: Federalni zavod) za nivo Federacije, tijela 
nadležna za poslove razvojnog planiranja i upravljanja 
razvojem u kantonima za nivo kantona ili u jedinicama 
lokalne samouprave za nivo jedinice lokalne samouprave iz 
člana 5. stav (1) Zakona o razvojnom planiranju i 
upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine 
("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17 - u daljem 
tekstu: Zakon). 

(3) Institucionalni okvir za koordinaciju, tehničku i stručnu 
podršku u provođenju evaluacije sektorskih strategija u 
Federaciji čine: resorno nadležna federalna ministarstva i 
kantonalna ministarstva. 

II. PRINCIPI, CILJEVI I VRSTE EVALUACIJE 
STRATEŠKIH DOKUMENATA U FEDERACIJI 

Član 3. 
(Ključni principi evaluacije strateških dokumenata u Federaciji) 

U evaluaciji strateških dokumenata u Federaciji primjenjuju 
se principi planiranja i upravljanja razvojem iz člana 4. Zakona, a 
naročito: 

a) odgovornost, efektivnost i efikasnost institucija svih 
nivoa vlasti u Federaciji; 

b) ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve 
građane; 

c) partnerstvo, javnost i transparentnost. 

Član 4. 
(Odgovornost, efektivnost i efikasnost institucija svih nivoa vlasti 

u Federaciji) 
Evaluacija strateških dokumenata u Federaciji omogućava 

veći stepen odgovornosti, efektivnosti i efikasnosti institucija svih 
nivoa vlasti u Federaciji u procesu izrade i implementacije 
strateških dokumenata. 

Član 5. 
(Ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane) 

Evaluacija strateških dokumenata u Federaciji omogućava 
detaljniji osvrt na razvojne efekte i uticaj implementacije 
strateških dokumenata na muškarce i žene kao i na socijalno 
ugrožene grupe građana. 

Član 6. 
(Javnost i transparentnost) 

Javnost i transparentnost podrazumijevaju javno dostupne 
informacije o razvojnim rezultatima i napretku u implementaciji 
strateških dokumenata u Federaciji kroz objavljivanje izvještaja o 
evaluaciji, koristeći različita sredstva javnog informiranja. 

Član 7. 
(Ciljevi i koristi evaluacije strateških dokumenata) 

(1) Ciljevi evaluacije strateških dokumenata su: 
a) pružanje blagovremenih i relevantnih informacija 

nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti u 
Federaciji prilikom određivanja razvojnih prioriteta i 
strateških pravaca; 

b) kontinuirano unapređenje javnih politika korištenjem 
rezultata evaluacije strateških dokumenata; 

c) osiguranje transparentnosti i odgovornosti za 
korištenje javnih finansijskih sredstava. 

(2) Koristi evaluacije strateških dokumenata su: 
a) unapređenje razvojnog planiranja i kvaliteta strateških 

dokumenata u Federaciji; 
b) efikasnija raspodjela finansijskih sredstava; 
c) preciznije utvrđivanje kvalitetnih, mjerljivih i realnih 

prioriteta i mjera; 
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d) utvrđivanje kako predviđenih, tako i nepredviđenih 
pozitivnih i negativnih efekata implementacije 
strateških dokumenata. 

Član 8. 
(Vrste evaluacije strateških dokumenata) 

Vrste evaluacije strateških dokumenata u Federaciji su: 
a) Ex-ante - prethodna evaluacija (u daljem tekstu: ex-

ante evaluacija); 
b) Evaluacija u toku implementacije strateških 

dokumenata (u daljem tekstu: evaluacija u toku). 

III. PROVOĐENJE EVALUACIJE STRATEŠKIH 
DOKUMENATA U FEDERACIJI 

Član 9. 
(Postupak evaluacije) 

(1) Federalni zavod izrađuje stručne podloge za provođenje 
evaluacije u Federaciji, uključujući izradu opisa poslova i 
uputstava za upravljanje evaluacijom. 

(2) Evaluacija se može provesti vlastitim kapacitetima ili 
angažiranjem vanjskih evaluatora. 

(3) U slučaju da se evaluacija provodi vlastitim kapacitetima, 
poslovi vezani uz izradu, odnosno implementaciju 
strateških dokumenata moraju biti organizaciono jasno 
razdvojeni od poslova evaluacije, a evaluatori trebaju 
posjedovati odgovarajuća znanja i iskustva o procesu 
provođenja evaluacije. 

(4) Državni službenici zaduženi za izradu i implementaciju 
strateških dokumenata ne mogu biti imenovani za 
evaluatore. 

(5) Rukovodilac organa državne službe razmatra preporuke i 
predlaže adekvatne korektivne mjere za realizaciju 
preporuka evaluacije. 

(6) Finansijska sredstva za provođenje evaluacije planiraju se u 
trogodišnjem planu rada i godišnjem planu rada. 

Član 10. 
(Kriteriji za evaluaciju strateških dokumenata) 

(1) Evaluacija strateških dokumenata u Federaciji zasniva se na 
sljedećim kriterijima: 
a) relevantnost (usklađenost) odabranih ciljeva s 

utvrđenim problemima i javnim potrebama; 
b) djelotvornost (efikasnost) - omjer planiranih i 

ostvarenih efekata i predviđenih (korištenih) resursa 
radi postizanja optimalnog rezultata; 

c) učinkovitost (efektivnost) - obim ostvarivanja ciljeva 
strateških dokumenata kroz poređenje polaznih i 
ostvarenih vrijednosti indikatora; 

d) uticaj - obim (pozitivnih i negativnih) promjena i 
posljedica razvojne intervencije (predviđenih i 
nepredviđenih), te usklađenost efekata s potrebama 
ciljnih grupa; 

e) održivost - trajnost pozitivnih promjena i efekata. 
(2) U evaluaciji strateških dokumenata u Federaciji kriteriji iz 

stava (1) ovog člana mogu se koristiti kumulativno ili 
pojedinačno, a mogu se koristiti i dodatni kriteriji, koji se 
određuju projektnim zadatkom o evaluaciji. 

(3) Kriteriji evaluacije predstavljaju osnov za pripremu 
evaluacijskih pitanja. 

Član 11. 
(Provođenje postupka evaluacije) 

Institucije iz člana 2. stav (2) ove uredbe u provođenju 
evaluacije koordiniraju: 

a) izrađivanje plana evaluacije iz člana 14. ove uredbe; 
b) pripremanje opisa poslova; 
c) organiziranje i učestvovanje u evaluaciji i osigura-

vanje da se evaluacija provodi u skladu sa radnim 

zadatkom i stručnim podlogama za provođenje 
evaluacije strateških dokumenata; 

d) pružanje administrativno-tehničke podrške evaluato-
rima tokom evaluacije; 

e) omogućavanje dostupnosti potrebnih podataka za 
evaluaciju; 

f) pripremanje objave rezultata evaluacije; 
g) izradu evaluacijskog izvještaja iz člana 15. ove 

uredbe; 
h) nadziranje provođenja usvojenih preporuka evalua-

cije. 

Član 12. 
(Ex-ante evaluacija) 

(1) Ex-ante evaluacija provodi se s ciljem unapređenja 
kvaliteta, relevantnosti i koherentnosti strateškog 
dokumenta i vrši se u fazi izrade strateških dokumenata, 
prije njihovog usvajanja. 

(2) Ex-ante evaluacija provodi se za sve strateške dokumente 
Federacije, a za strateške dokumente kantona i jedinica 
lokalne samouprave u skladu sa potrebama. 

(3) Federalni zavod priprema i koordinira ex-ante evaluaciju 
Strategije razvoja Federacije, a tijela nadležna za poslove 
razvojnog planiranja i upravljanja razvojem pripremaju i 
koordiniraju ex-ante evaluaciju strategija razvoja kantona i 
jedinice lokalne samouprave, prema planu evaluacije koji 
sadrži minimalnu strukturu iz Priloga broj 1. člana 14. ove 
uredbe, te po potrebi i dodatnim elementima u skladu sa 
specifičnostima strateških dokumenata. 

(4) Federalna ministarstva, odnosno kantonalna ministarstva, 
pripremaju i koordiniraju ex-ante evaluaciju za sektorske 
strategije, prema planu evaluacije koji sadrži minimalnu 
strukturu iz Priloga broj 1. člana 14. ove uredbe, te po 
potrebi i dodatnim elementima u skladu sa specifičnostima 
sektorskih strategija. 

(5) Izvještaj o ex-ante evaluaciji izrađuje se prema minimalnoj 
strukturi iz Priloga broj 2. člana 15. ove uredbe, te po 
potrebi i dodatnim elementima u skladu sa specifičnostima 
strateških dokumenata. 

(6) Ex-ante evaluaciju vrši nezavisni vanjski evaluator. 
(7) Izvještaj o provedenoj ex-ante evaluaciji dostavlja se Vladi 

Federacije, vladi kantona, gradskom, odnosno općinskom 
vijeću, radi informiranja. 

(8) Izvještaj o ex-ante evaluaciji objavljuje se na web stranici 
nadležne institucije. 

Član 13. 
(Evaluacija u toku) 

(1) Evaluacija u toku se provodi s ciljem utvrđivanja stepena 
implementacije strateških dokumenata, ostvarivanja, te 
efektivnosti i efikasnosti planiranih mjera i direktnih 
rezultata prema zacrtanim ciljevima i očekivanjima, kao i 
sumiranja rezultata i obezbjeđenja ulaznih elemenata za 
sljedeće strateške dokumente. 

(2) Evaluacija u toku se provodi obavezno u predzadnjoj godini 
implementacije strateških dokumenata u Federaciji, a 
postignuti rezultati dostupni su i koriste se u toku izrade 
novih strateških dokumenata. 

(3) Po potrebi evaluacija u toku se provodi i na sredini perioda 
implementacije strateških dokumenata u Federaciji. 

(4) Evaluacija u toku procjenjuje koherentnost, kvantitativne i 
kvalitativne aspekte implementacije strateških dokumenata, 
uključujući ostvarenje ciljeva i efekata razvoja. 

(5) Evaluaciju u toku u predzadnjoj godini implementacije 
strateških dokumenata provode nezavisni vanjski 
evaluatori, a na sredini perioda implementacije strateških 
dokumenata institucije iz člana 2. st. (2) i (3) ove uredbe, 
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prema planu evaluacije koji sadrži minimalnu strukturu iz 
Priloga broj 1. člana 14. ove uredbe, te po potrebi i 
dodatnim elementima u skladu sa specifičnostima strateških 
dokumenata. 

(6) Državni službenici zaduženi za izradu i implementaciju 
strateških dokumenata ne mogu biti imenovani u tim za 
pripremu evaluacije u toku. 

(7) Izvještaj o evaluaciji u toku sadrži minimalnu strukturu iz 
člana 15. ove uredbe, te po potrebi i dodatne elemente u 
skladu sa specifičnostima strateških dokumenata. 

(8) Izvještaj o evaluaciji u toku, dostavlja se Vladi Federacije, 
vladi kantona, gradskom, odnosno općinskom vijeću, radi 
informiranja. 

(9) Izvještaj o provedenoj evaluaciji u toku implementacije 
strateških dokumenata u Federaciji objavljuje se na web 
stranici nadležne institucije. 

(10) Sažeti rezultati evaluacije u toku i preporuke za 
unapređenje provođenja strateških dokumenata uvrštavaju 
se u godišnji izvještaj o razvoju. 

Član 14. 
(Plan evaluacije strateških dokumenata) 

Minimalna struktura plana evaluacije strateških 
dokumenata u Federaciji nalazi se u Prilogu broj 1. ove uredbe i 
čini njen sastavni dio. 

Član 15. 
(Minimalna struktura izvještaja o evaluaciji strateških 

dokumenata) 
Minimalna struktura izvještaja o evaluaciji strateških 

dokumenata u Federaciji nalazi se u Prilogu 2. ove uredbe i čini 
njen sastavni dio. 

IV. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA 

Član 16. 
(Prijelazna i završna odredba) 

(1) Za strateške dokumente u Federaciji koji su na snazi, 
evaluacija u toku nije obavezna do kraja tekućeg planskog 
ciklusa, odnosno do kraja 2020. godine. 

(2) U slučaju da nosilac izrade strateških dokumenata u 
Federaciji odluči da se provede evaluacija u toku, izvještaj o 
provedenoj evaluaciji u toku bit će uzet u obzir u sljedećem 
planskom ciklusu 2021.-2027. godine. 

Član 17. 
(Stupanje na snagu) 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1128/2019 
03. oktobra 2019. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

 
Na temelju članka 30. stavak (2) Zakona o razvojnom 

planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17), a u 
svezi sa člankom 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne 
i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 
58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog zavoda za 
programiranje razvoja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 
193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, donosi 

UREDBU 
O EVALUACIJI STRATEŠKIH DOKUMENATA U 

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
(Predmet) 

Ovom uredbom, uz prethodne konsultacije sa Federalnim 
ministarstvom financija/Federalnim ministarstvom finansija, 
drugim institucijama na razini Federacije Bosne i Hercegovine (u 
daljem tekstu: Federacija), kantonima i Savezom općina i 
gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez 
Federacije), uređuje se evaluacija strateških dokumenata u 
Federaciji i druga pitanja od značaja za provedbu evaluacije 
strateških dokumenata. 

Članak 2. 
(Institucionalni okvir) 

(1) Institucionalni okvir za donošenje odluke o pokretanju 
procesa evaluacije strateških dokumenata u Federaciji čine: 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: 
Vlada Federacije), vlada kantona, načelnik, odnosno 
gradonačelnik. 

(2) Institucionalni okvir za koordinaciju, tehničku i stručnu 
potporu u provedbi evaluacije strategija razvoja u Federaciji 
čine: Federalni zavod za programiranje razvoja (u daljem 
tekstu: Federalni zavod) za razinu Federacije, tijela 
nadležna za poslove razvojnog planiranja i upravljanja 
razvojem u kantonima za razinu kantona ili u jedinicama 
lokalne samouprave za razinu jedinice lokalne samouprave 
iz članka 5. stavak (1) Zakona o razvojnom planiranju i 
upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine 
("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17 - u daljem 
tekstu: Zakon). 

(3) Institucionalni okvir za koordinaciju, tehničku i stručnu 
potporu u provedbi evaluacije sektorskih strategija u 
Federaciji čine: resorno nadležna federalna ministarstva i 
kantonalna ministarstva. 

II. PRINCIPI, CILJEVI I VRSTE EVALUACIJE 
STRATEŠKIH DOKUMENATA U FEDERACIJI 

Članak 3. 
(Ključni principi evaluacije strateških dokumenata u Federaciji) 

U evaluaciji strateških dokumenata u Federaciji primjenjuju 
se principi planiranja i upravljanja razvojem iz članka 4. Zakona, 
a naročito: 

a) odgovornost, efektivnost i učinkovitost institucija svih 
razina vlasti u Federaciji; 

b) ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve 
građane; 

c) partnerstvo, javnost i transparentnost. 

Članak 4. 
(Odgovornost, efektivnost i učinkovitost institucija svih razina 

vlasti u Federaciji) 
Evaluacija strateških dokumenata u Federaciji omogućava 

veći stupanj odgovornosti, efektivnosti i učinkovitosti institucija 
svih razina vlasti u Federaciji u procesu izrade i implementacije 
strateških dokumenata. 

Članak 5. 
(Ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane) 

Evaluacija strateških dokumenata u Federaciji omogućava 
detaljniji osvrt na razvojne učinke i utjecaj implementacije 
strateških dokumenata na muškarce i žene kao i na socijalno 
ugrožene grupe građana. 
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Članak 6. 
(Javnost i transparentnost) 

Javnost i transparentnost podrazumijevaju javno dostupne 
informacije o razvojnim rezultatima i napretku u implementaciji 
strateških dokumenata u Federaciji kroz objavljivanje izvješća o 
evaluaciji, koristeći različita sredstva javnog informiranja. 

Članak 7. 
(Ciljevi i koristi evaluacije strateških dokumenata) 

(1) Ciljevi evaluacije strateških dokumenata su: 
a) pružanje pravoovremenih i relevantnih informacija 

nadležnim institucijama na svim razinama vlasti u 
Federaciji prigodom određivanja razvojnih prioriteta i 
strateških pravaca; 

b) kontinuirano unapređenje javnih politika korištenjem 
rezultata evaluacije strateških dokumenata; 

c) osiguranje transparentnosti i odgovornosti za 
korištenje javnih financijskih sredstava. 

(2) Koristi evaluacije strateških dokumenata su: 
a) unapređenje razvojnog planiranja i kvaliteta strateških 

dokumenata u Federaciji; 
b) učinkovitija raspodjela financijskih sredstava; 
c) preciznije utvrđivanje kvalitetnih, mjerljivih i realnih 

prioriteta i mjera; 
d) utvrđivanje kako predviđenih, tako i nepredviđenih 

pozitivnih i negativnih učinaka implementacije 
strateških dokumenata. 

Članak 8. 
(Vrste evaluacije strateških dokumenata) 

Vrste evaluacije strateških dokumenata u Federaciji su: 
a) Ex-ante - prethodna evaluacija (u daljem tekstu: ex-

ante evaluacija); 
b) Evaluacija u tijeku implementacije strateških 

dokumenata (u daljem tekstu: evaluacija u toku). 

III. PROVEDBA EVALUACIJE STRATEŠKIH 
DOKUMENATA U FEDERACIJI 

Članak 9. 
(Postupak evaluacije) 

(1) Federalni zavod izrađuje stručne podloge za provedbu 
evaluacije u Federaciji, uključujući izradu opisa poslova i 
uputstava za upravljanje evaluacijom. 

(2) Evaluacija se može provesti vlastitim kapacitetima ili 
angažiranjem vanjskih evaluatora. 

(3) U slučaju da se evaluacija provodi vlastitim kapacitetima, 
poslovi vezani uz izradu, odnosno implementaciju 
strateških dokumenata moraju biti organizacijski jasno 
razdvojeni od poslova evaluacije, a evaluatori trebaju 
posjedovati odgovarajuća znanja i iskustva o procesu 
provedbe evaluacije. 

(4) Državni službenici zaduženi za izradu i implementaciju 
strateških dokumenata ne mogu biti imenovani za 
evaluatore. 

(5) Rukovoditelj organa državne službe razmatra preporuke i 
predlaže adekvatne korektivne mjere za realiziranje 
preporuka evaluacije. 

(6) Financijska sredstva za provedbu evaluacije planiraju se u 
trogodišnjem planu rada i godišnjem planu rada. 

Članak 10. 
(Kriteriji za evaluaciju strateških dokumenata) 

(1) Evaluacija strateških dokumenata u Federaciji zasniva se na 
sljedećim kriterijima: 
a) relevantnost (usklađenost) odabranih ciljeva s 

utvrđenim problemima i javnim potrebama; 

b) djelotvornost (efikasnost) - omjer planiranih i 
ostvarenih učinaka i predviđenih (korištenih) resursa 
radi postizanja optimalnog rezultata; 

c) učinkovitost (efektivnost) - opseg ostvarivanja ciljeva 
strateških dokumenata kroz poređenje polaznih i 
ostvarenih vrijednosti indikatora; 

d) utjecaj - opseg (pozitivnih i negativnih) promjena i 
posljedica razvojne intervencije (predviđenih i 
nepredviđenih), te usklađenost učinaka s potrebama 
ciljnih skupina; 

e) održivost - trajnost pozitivnih promjena i učinaka. 
(2) U evaluaciji strateških dokumenata u Federaciji kriteriji iz 

stavka (1) ovog članka mogu se koristiti kumulativno ili 
pojedinačno, a mogu se koristiti i dodatni kriteriji, koji se 
određuju projektnim zadatkom o evaluaciji. 

(3) Kriteriji evaluacije predstavljaju temelj za pripremu 
evaluacijskih pitanja. 

Članak 11. 
(Provedba postupka evaluacije) 

Institucije iz članka 2. stavak (2) ove uredbe u provedbi 
evaluacije koordiniraju: 

a) izrađivanje plana evaluacije iz članka 14. ove uredbe; 
b) pripremanje opisa poslova; 
c) organiziranje i sudjelovanje u evaluaciji i osiguravanje 

da se evaluacija provodi sukladno radnom zadatku i 
stručnim podlogama za provedbu evaluacije strateških 
dokumenata; 

d) pružanje administrativno-tehničke potpore evaluato-
rima tijekom evaluacije; 

e) omogućavanje dostupnosti potrebnih podataka za 
evaluaciju; 

f) pripremanje objave rezultata evaluacije; 
g) izradu evaluacijskog izvještaja iz članka 15. ove 

uredbe; 
h) nadziranje provedbe usvojenih preporuka evaluacije. 

Članak 12. 
(Ex-ante evaluacija) 

(1) Ex-ante evaluacija provodi se s ciljem unapređenja 
kvaliteta, relevantnosti i koherentnosti strateškog 
dokumenta i vrši se u fazi izrade strateških dokumenata, 
prije njihovog usvajanja. 

(2) Ex-ante evaluacija provodi se za sve strateške dokumente 
Federacije, a za strateške dokumente kantona i jedinica 
lokalne samouprave sukladno potrebama. 

(3) Federalni zavod priprema i koordinira ex-ante evaluaciju 
Strategije razvoja Federacije, a tijela nadležna za poslove 
razvojnog planiranja i upravljanja razvojem pripremaju i 
koordiniraju ex-ante evaluaciju strategija razvoja kantona i 
jedinice lokalne samouprave, prema planu evaluacije koji 
sadrži minimalnu strukturu iz Privitka broj 1. članka 14. ove 
uredbe, te po potrebi i dodatnim elementima sukladno 
specifičnostima strateških dokumenata. 

(4) Federalna ministarstva, odnosno kantonalna ministarstva, 
pripremaju i koordiniraju ex-ante evaluaciju za sektorske 
strategije, prema planu evaluacije koji sadrži minimalnu 
strukturu iz Privitka broj 1. članka 14. ove uredbe, te po 
potrebi i dodatnim elementima sukladno specifičnostima 
sektorskih strategija. 

(5) Izvještaj o ex-ante evaluaciji izrađuje se prema minimalnoj 
strukturi iz Privitka broj 2. članka 15. ove uredbe, te po 
potrebi i dodatnim elementima sukladno specifičnostima 
strateških dokumenata. 

(6) Ex-ante evaluaciju vrši neovisni vanjski evaluator. 
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(7) Izvješće o provedenoj ex-ante evaluaciji dostavlja se Vladi 
Federacije, vladi kantona, gradskom, odnosno općinskom 
vijeću, radi informiranja. 

(8) Izvješće o ex-ante evaluaciji objavljuje se na web stranici 
nadležne institucije. 

Članak 13. 
(Evaluacija u tijeku) 

(1) Evaluacija u tijeku se provodi s ciljem utvrđivanja stupnja 
implementacije strateških dokumenata, ostvarivanja, te 
efektivnosti i učinkovitosti planiranih mjera i izravnih 
rezultata prema zacrtanim ciljevima i očekivanjima, kao i 
sumiranja rezultata i osiguranja ulaznih elemenata za 
sljedeće strateške dokumente. 

(2) Evaluacija u tijeku se provodi obvezno u predzadnjoj godini 
implementacije strateških dokumenata u Federaciji, a 
postignuti rezultati dostupni su i koriste se u tijeku izrade 
novih strateških dokumenata. 

(3) Po potrebi evaluacija u tijeku se provodi i na sredini perioda 
implementacije strateških dokumenata u Federaciji. 

(4) Evaluacija u tijeku procjenjuje koherentnost, kvantitativne i 
kvalitativne aspekte implementacije strateških dokumenata, 
uključujući ostvarenje ciljeva i učinaka razvoja. 

(5) Evaluaciju u tijeku u predzadnjoj godini implementacije 
strateških dokumenata provode neovisni vanjski evaluatori, 
a na sredini razdoblja implementacije strateških 
dokumenata institucije iz članka 2. st. (2) i (3) ove uredbe, 
prema planu evaluacije koji sadrži minimalnu strukturu iz 
Privitka broj 1. članka 14. ove uredbe, te po potrebi i 
dodatnim elementima sukladno specifičnostima strateških 
dokumenata. 

(6) Državni službenici zaduženi za izradu i implementaciju 
strateških dokumenata ne mogu biti imenovani u tim za 
pripremu evaluacije u tijeku. 

(7) Izvješće o evaluaciji u tijeku sadrži minimalnu strukturu iz 
članka 15. ove uredbe, te po potrebi i dodatne elemente 
sukladno specifičnostima strateških dokumenata. 

(8) Izvještaj o evaluaciji u tijeku, dostavlja se Vladi Federacije, 
vladi kantona, gradskom, odnosno općinskom vijeću, radi 
informiranja. 

(9) Izvješće o provedenoj evaluaciji u tijeku implementacije 
strateških dokumenata u Federaciji objavljuje se na web 
stranici nadležne institucije. 

(10) Sažeti rezultati evaluacije u tijeku i preporuke za 
unapređenje provedbe strateških dokumenata uvrštavaju se 
u godišnje izvješće o razvoju. 

Članak 14. 
(Plan evaluacije strateških dokumenata) 

Minimalna struktura plana evaluacije strateških dokume-
nata u Federaciji nalazi se u Privitku broj 1. ove uredbe i čini njen 
sastavni dio. 

Članak 15. 
(Minimalna struktura izvješća o evaluaciji strateških 

dokumenata) 
Minimalna struktura izvješća o evaluaciji strateških 

dokumenata u Federaciji nalazi se u Privitku 2. ove uredbe i čini 
njen sastavni dio. 

IV. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA 

Članak 16. 
(Prijelazna i završna odredba) 

(1) Za strateške dokumente u Federaciji koji su na snazi, 
evaluacija u tijeku nije obvezna do kraja tekućeg planskog 
ciklusa, odnosno do kraja 2020. godine. 

(2) U slučaju da nositelj izrade strateških dokumenata u 
Federaciji odluči da se provede evaluacija u tijeku, izvješće 
o provedenoj evaluaciji u tijeku bit će uzet u obzir u 
sljedećem planskom ciklusu 2021.-2027. godine. 

Članak 17. 
(Stupanje na snagu) 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1128/2019 
03. listopada 2019. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
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1340 
На основу члана 21. Закона о развојном планирању и 

управљању развојем у Федерацији Босне и Херцеговине 
("Службене новине Федерације БиХ", број 32/17), а у вези са 
чланом 19. став (1) Закона о Влади Федерације Босне и 
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 
8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), на приједлог Федералног 
завода за програмирање развоја, Влада Федерације Босне и 
Херцеговине, на 193. сједници, одржаној 03.10.2019. године, 
доноси 

УРЕДБУ 
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА У 

ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

I - ОПЋЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овом уредбом уз претходне консултације са 
Федералним министарством финансија/ Федералним 
министарством финанција, другим институцијама на нивоу 
Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Федерација), кантонима и Савезом општина и градова 
Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Савез 
Федерације) прописује се израда стратешких докумената у 
Федерацији, институционални оквир за израду и доношење 
Стратегије развоја Федерације Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: Стратегија развоја Федерације), стратегија 
развоја кантона, секторских стратегија кантона и стратегија 
развоја јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: 
стратешки документи) и друга питања од значаја за израду 
стратешких докумената. 

Члан 2. 
(Институционални оквир за израду и доношење стратешких 

докумената у Федерацији) 
(1) Институционални оквир за израду стратешких 

докумената у Федерацији чине: Влада Федерације 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада Федера-
ције), федерална министарства, Федерални завод за 
програмирање развоја (у даљем тексту: Федерални 
завод), владе кантона, кантонална министарства, тијело 
за послове развојног планирања и управљања развојем 
у кантонима за ниво кантона или јединицама локалне 
самоуправе за ниво јединице локалне самоуправе и 
јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: носилац 
израде стратешких докумената) из члана 5. став (1) 
Закона о развојном планирању и управљању развојем у 
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине 
Федерације БиХ", број 32/17 - у даљем тексту: Закон). 

(2) Институционални оквир за покретање планирања 
развоја у Федерацији чине: Влада Федерације, влада 
кантона и општински начелник, односно градоначел-
ник. 

(3) Институционални оквир за доношење стратешких 
докумената у Федерацији чине: Парламент Федерације 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Парламент 
Федерације), скупштина кантона и општинско, односно 
градско вијеће. 

(4) Институционални оквир за техничку, стручну подршку 
у координацији процеса израде стратешких докумената 
чине: Федерални завод за ниво Федерације, тијело за 
послове развојног планирања и управљања развојем у 
кантонима за ниво кантона или јединицама локалне 
самоуправе за ниво јединице локалне самоуправе из 
члана 5. став (1) Закона. 

(5) Вијеће за развојно планирање и управљање развојем 
Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Вијеће Федерације) и вијеће за развојно планирање и 
управљање развојем у кантону (у даљем тексту: вијеће 
кантона) у процесу израде стратешких докумената су 
савјетодавна тијела у смислу одредби чл. 11. и 13. 
Закона. 

(6) Федерално министарство, односно кантонално мини-
старство надлежно за појединачне секторе у Федера-
цији, односно кантону, координише и води процес 
израде секторске стратегије за ниво власти у Федера-
цији за који се израђује, уз учешће Федералног завода 
за ниво Федерације, односно тијела за развојно 
планирање и управљање развојем за ниво кантона. 

II - НАЧИН ИЗРАДЕ СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА У 
ФЕДЕРАЦИЈИ 
a) Принципи израде стратешких докумената у 
Федерацији 

Члан 3. 
(Кључни принципи израде стратешких докумената у 

Федерацији) 
У процесу израде стратешких докумената у Федерацији 

примјењују се принципи развојног планирања и управљања 
развојем из члана 4. Закона, а нарочито: 

а) отворени метод координације (у даљем тексту: 
ОМК); 

б) равноправност полова и једнаке могућности за све 
грађане Федерације; 

ц) хоризонтална и вертикална координација свих 
нивоа власти у Федерацији; 

д) партнерство; 
е) јавност и транспарентност. 

Члан 4. 
(Отворени метод координације) 

(1) ОМК подразумијева провођење консултација и 
усаглашавања свих нивоа власти у Федерацији, те 
других интересних страна с циљем заједничког 
дефинисања развојних праваца стратешких докумената 
у Федерацији. 

(2) ОМК из става (1) овог члана примјењује се и кроз 
савјетодавну улогу Вијећа Федерације из чл. 11. и 12. 
Закона и вијећа кантона из чл. 13. и 14. Закона. 

Члан 5. 
(Равноправност полова и једнаке могућности за све грађане) 
(1) Равноправност полова подразумијева равноправно 

учешће и заступљеност интереса мушкараца и жена у 
процесима израде стратешких докумената и дефиниса-
ња стратешких циљева, приоритета и мјера, ради 
осигуравања уравнотежених развојних ефеката, уз 
стварање једнаких могућности за све, а посебно 
социјално угрожених група грађана. 

(2) Носилац израде стратешког документа осигурава 
равноправну заступљеност оба пола у предвиђеним 
процесима и то минимално 40% представника мање 
заступљеног пола. 

(3) Принцип једнаких могућности за све грађане нарочито 
се остварује путем не/посредног укључивања социјално 
угрожених група грађана у активностима радних тијела 
основаних за потребе израде стратешких докумената. 

Члан 6. 
(Хоризонтална и вертикална координација у процесу израде 

стратешких докумената) 
(1) Хоризонтална координација подразумијева координи-

сано поступање у процесу израде стратешких докуме-
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ната на истом нивоу власти у Федерацији, кантонима и 
јединицама локалне самоуправе, ради остварења 
заједничких развојних циљева. 

(2) Вертикална координација подразумијева уједначено и 
координисано поступање у процесима израде и 
усклађивања стратешких докумената на различитим 
нивоима власти у Федерацији, ради осигуравања 
заједничких развојних праваца, те усклађеност са 
релевантним стратешким документима Босне и 
Херцеговине, релевантним документима из процеса 
европских интеграција и међународно прихваћеним 
глобалним циљевима одрживог развоја. 

(3) У процес израде стратешких докумената за ниво 
Федерације обавезно је укључивање кантона, те 
јединица локалне самоуправе путем Савеза општина и 
градова Федерације Босне и Херцеговине, посебно у 
фазама дефинисања стратешких циљева, приоритета и 
мјера, како би се рефлектовале развојне потребе свих 
нивоа власти у Федерацији. 

(4) У процесу израде стратешких докумената за ниво 
кантона, кантони имају у виду развојне циљеве и 
приоритете на нивоу Федерације, уз могућност 
дефинисања и додатних циљева и приоритета за 
подручје кантона. У процес израде стратешких 
докумената за ниво кантона обавезно је укључивање 
јединица локалне самоуправе у саставу кантона, 
посебно у фазама дефинисања стратешких циљева, 
приоритета и мјера, како би се у стратешким 
документима на нивоу кантона рефлектовале развојне 
потребе јединица локалне самоуправе. 

(5) У процесима израде стратешких докумената за ниво 
јединица локалне самоуправе, јединице локалне 
самоуправе се воде развојним циљевима и приорите-
тима на нивоу кантона, уз могућност дефинисања и 
додатних циљева и приоритета за подручје јединице 
локалне самоуправе. 

Члан 7. 
(Партнерство) 

(1) Партнерство подразумијева сарадњу свих нивоа власти 
у Федерацији, као и сарадњу са социо-економским 
партнерима у процесу израде стратешких докумената. 

(2) Партнерство из става (1) овог члана се осигурава кроз 
заступљеност и равноправност партнера у процесу 
израде стратешких докумената у Федерацији. 

(3) Партнерство из става (1) овог члана реализује се кроз 
рад савјетодавних тијела из члана 2. став (4) ове уредбе, 
кроз учешће у активностима радних тијела основаних 
за потребе израде стратешких докумената, као и кроз 
друге облике партнерских консултација укључујући 
тематске састанке, електронске консултације, јавне 
расправе и размјену информација. 

Члан 8. 
(Јавност и транспарентност) 

(1) Јавност и транспарентност подразумијевају континуи-
рано информисање јавности о процесу израде стратеш-
ких докумената као и јавно дјеловање носиоца израде 
стратешких докумената које карактеризује отвореност 
и спремност да се подаци о процесу израде стратешких 
докумената учине доступним широј заједници, као и 
подаци који произилазе из процеса. 

(2) Јавност и транспарентност се остварују редовним 
објављивањем информација на wеb страници носиоца 
израде стратешких докумената, јавним саопштењима, 
те кориштењем других одговарајућих инструмената 

размјене информација у процесу израде стратешких 
докумената у Федерацији. 

b) Структура и процес израде стратешких докумената у 
Федерацији 

Члан 9. 
(Покретање процеса израде и рокови за усвајање стратешких 

докумената у Федерацији) 
(1) Влада Федерације доноси одлуку о изради Стратегије 

развоја Федерације за сваки плански период најкасније 
двије године прије почетка наредног планског периода 
у Федерацији. 

(2) Владе кантона доносе одлуку о изради стратегија 
развоја кантона за сваки плански период најкасније 
годину дана прије почетка наредног планског периода у 
Федерацији. 

(3) Начелници, односно градоначелници доносе одлуку о 
изради стратегија развоја јединице локалне самоуправе 
за сваки плански период најкасније годину дана прије 
почетка наредног планског периода у Федерацији. 

(4) Влада Федерације, односно влада кантона доноси одлу-
ку о изради секторске стратегије за ниво Федерације, 
односно кантона, на период важења Стратегије развоја 
Федерације, односно стратегије развоја кантона. 

(5) Изузетно од одредбе става (4) овог члана, секторске 
стратегије за ниво Федерације, односно кантона, могу 
се доносити и на период дужи од планског периода 
важења Стратегије развоја Федерације, односно 
кантона. 

(6) Минимални елементи одлуке из ст. (1), (2), (3) и (4) 
овог члана су: одређивање носиоца израде стратешких 
докумената, учесника у процесу израде стратешких 
докумената (у даљем тексту: учесници), начин 
формирања радних тијела за израду стратешког доку-
мента, начин вертикалне и хоризонталне координације 
у складу са чланом 6. ове уредбе, рокови за израду и 
извјештавање о процесу израде, те финансијска 
средства потребна за израду стратешких докумената у 
Федерацији. У одлуци о изради секторских стратегија 
наводи се веза са релевантном стратегијом развоја а у 
складу са одредбама члана 17. став (2) и члана 19. став 
(2) Закона. 

(7) Влада Федерације, владе кантона, начелници односно 
градоначелници јединица локалне самоуправе могу 
својим актом овластити носиоце израде стратешких 
докумената за формирање посебних радних тијела која 
ће учествовати у изради стратешког документа, водећи 
рачуна о ОМК принципима вертикалне и хоризонталне 
координације, партнерства, равноправности полова и 
једнаких могућности за све грађане. 

Члан 10. 
(Фазе процеса израде стратешких докумената у Федерацији) 

Процес израде стратешких докумената у Федерацији 
одвија се у сљедећим фазама: 

а) израда стратешке платформе; 
б) одређивање приоритета и мјера; 
ц) идентификација стратешких пројеката; 
д) провјера међусобне усклађености стратешких 

докумената у Федерацији; 
е) израда индикативног финансијског оквира за 

провођење стратешких докумената; 
ф) дефинисање начина провођења, праћења, извје-

штавања и евалуације стратешких докумената; 
г) усвајање стратешких докумената уз претходно 

провођење процеса консултација. 



Број 74 - Страна 44 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 9. 10. 2019. 

 

Члан 11. 
(Израда стратешке платформе) 

(1) Стратешка платформа израђује се за сваки стратешки 
документ у Федерацији. 

(2) Стратешка платформа минимално се састоји од: 
ситуационе анализе, укључујући и осврт на стање и 
усклађеност просторно-планске документације, визије 
развоја и стратешких циљева са индикаторима. 

(3) Носилац израде стратешких докумената и учесници 
одређени одлуком из члана 9. став (6) ове уредбе врше 
израду ситуационе анализе. 

(4) Израда ситуационе анализе врши се прикупљањем, 
обрадом и анализом података минимално за три године. 
У израду ситуационе анализе по потреби се укључују 
социо-економски партнери. Подаци који се односе на 
жене и мушкарце разврставају се по полу и старосној 
структури, са посебним освртом на социјално угрожене 
категорије становништва. Носилац израде стратешких 
докумената у циљу хармонизације процеса прикупља-
ња података и у складу са општим статистичким 
праксама, утврђује структуру и формат у којем се 
прикупљају подаци. Анализом се утврђују развојна 
обиљежја, проблеми и потенцијали из подручја с 
циљем сагледавања стања и динамике промјена, нивоа 
уједначености територијалног/секторског развоја, 
поређења у Федерацији, поређења Федерације са 
просјеком Босне и Херцеговине и Европске уније и 
утврђивања других обиљежја релевантних за развој. 
Анализом се врши процјена унутрашњег и вањског 
окружења у циљу утврђивања стварних фактора и 
потенцијала за развој подручја, односно сектора, те 
ограничења и препрека. 

(5) На бази налаза и закључака анализе из става (4) овог 
члана, те фактора који утичу на унутрашње и вањско 
окружење, одређују се стратешки правци развоја 
подручја, односно сектора. Носилац израде стратешких 
докумената припрема сажетак из ситуационе анализе 
који је саставни дио стратешких докумената. 

(6) Визија развоја је сажета изјава која представља 
заједниčку фокусирану предоџбу жељене промјене у 
дугорочној перспективи којој ће стратегија развоја 
допринијети. Визија се дефинише за све стратешке 
документе и заснива се на закључцима ситуационе 
анализе, те представља основ за утврђивање 
стратешких циљева. Носилац израде стратешких 
докумената и учесници одређују визију развоја за 
период важења стратегије развоја. 

(7) Стратешки циљеви представљају оно што се жели 
постићи у периоду важења стратешких докумената, 
односно области унутар којих је нужно дјеловати. 
Носилац израде стратешких докумената и учесници 
дефинишу стратешке циљеве, осигуравајући њихову 
усклађеност са стратешким правцима и стратешким 
циљевима виших нивоа власти у Федерацији, а за 
секторске стратегије и са стратегијама развоја истог 
нивоа власти. Стратешки циљеви требају бити јасно 
формулисани, оствариви у временском периоду важења 
стратешких докумената, мјерљиви уз помоћ објективно 
провјерљивих индикатора. Сваки појединачни 
стратешки циљ означава се редним бројем, а њихов 
максимални број је пет. 

(8) Индикаторима се мјере врсте и степен промјена које се 
остварују кроз реализацију стратешких циљева. 
Индикатори садрже полазне и циљне вриједности. 
Носилац израде стратешких докумената и учесници 
одређују максимално три индикатора за сваки 

стратешки циљ. У процесу израде стратешких 
докумената кантона и јединица локалне самоуправе 
поред индикатора који се дефинишу на овом нивоу, 
преузимају се и релевантни индикатори на нивоу 
стратешких циљева из Стратегије развоја Федерације и 
секторских стратегија Федерације. 

(9) Консултације о стратешкој платформи трају минимал-
но 30 дана, а врше се њеном објавом на wеb страници 
носиоца израде стратешких докумената, достављањем 
стратешке платформе надлежним институцијама на 
нижим, истим и вишим нивоима власти релевантним за 
стратешке документе, организовањем јавних презента-
ција, прикупљањем и разматрањем приједлога и 
сугестија. 

Члан 12. 
(Утврђивање приоритета и мјера) 

(1) Након усаглашавања стратешке платформе, утврђују се 
приоритети као кључна поља и смјерови дјеловања за 
остварење стратешких циљева. Приоритете утврђује 
носилац израде стратешких докумената и учесници, 
осигуравајући њихову усклађеност са стратешким 
циљевима. Приоритети требају бити јасно формули-
сани, оствариви у временском периоду важења стра-
тешких докумената, међусобно усклађени, мјерљиви уз 
помоћ објективно провјерљивих индикатора, те 
друштвено и околишно прихватљиви. Сваки приоритет 
означава се хијерархијски нижим редним бројем 
релевантног стратешког циља. 

(2) Мјерама се врши детаљнија разрада приоритета. 
Носилац израде стратешких докумената и учесници 
разрађују мјере, осигуравајући њихову усклађеност са 
приоритетима. Мјере требају бити јасно формулисане, 
оствариве у временском периоду важења стратешких 
докумената, међусобно усклађене и мјерљиве уз помоћ 
објективно провјерљивих индикатора. Свака мјера 
означава се хијерархијски нижим редним бројем 
релевантног приоритета. Мјере минимално садрже: 
везу са стратешким циљем и приоритетом, назив мјере, 
опис мјере са оквирним подручјима дјеловања, 
индикаторе за праћење резултата мјере, развојни ефекат 
и допринос мјере остварењу приоритета, индикативну 
финансијску конструкцију са изворима финансирања, 
период имплементације мјере, институцију одговорну 
за координацију и имплементацију мјере. 

(3) Носилац израде стратешких докумената и учесници 
одређују индикаторе за сваку мјеру са полазним и 
циљним вриједностима. 

Члан 13. 
(Идентификација стратешких пројеката) 

За имплементацију стратешких докумената могу се 
идентификовати стратешки пројекти као интервенције 
највећег значаја за остварење стратешких циљева. Стратеш-
ки пројекти требају имати вишеструки ефекат на развој и 
њихова имплементација може бити основ за покретање 
других пројеката. Резултати стратешких пројеката требају да 
допринесу позитивном утицају на побољшање квалитета 
живота веће групе грађана, а нарочито социјално угрожених 
категорија становништва, те да омогуће одрживи раст и 
развој. Стратешки пројекти садрже кратки опис, очекиване 
ефекте и индикативни финансијски оквир. 

Члан 14. 
(Израда индикативног финансијског оквира за провођење 

стратешких докумената) 
На основу ситуационе анализе и пројекције, као и 

дефинисаних мјера, израђује се индикативни финансијски 
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оквир за период важења стратешких докумената. Индикатив-
ни финансијски оквир дефинише носилац израде стратешких 
докумената и остали учесници, и минимално садржи 
процјену потребних финансијских средстава по стратешким 
циљевима, приоритетима и мјерама из буџета, те по осталим 
изворима финансирања, као што су кредитна средства, 
средства Европске уније и остале донације. 

Члан 15. 
(Дефинисање оквира за провођење, праћење, извјештавање и 

евалуацију стратешких докумената) 
Носилац израде стратешких докумената дефинише 

оквир за провођење, праћење, извјештавање и евалуацију 
стратешких докумената према прописима из члана 22. став 
(2) и члана 30. став (2) Закона и садржи опис одговорности 
институција надлежних за провођење, праћење, извјешта-
вање и евалуацију стратешких докумената у Федерацији, 
опис поступака, динамику праћења, извјештавања и 
евалуације у односу на напредак у имплементацији 
стратешких докумената. 

Члан 16. 
(Провјера међусобне усклађености стратешких докумената) 

(1) Провјера међусобне усклађености стратешких доку-
мената у Федерацији подразумијева усаглашавање, 
обезбјеђивање комплементарности развојних праваца и 
стратешких циљева са стратешким циљевима стратеш-
ких докумената истог или вишег нивоа власти у 
Федерацији, стратешким документима произашлим из 
процеса европских интеграција и међународно 
прихваћеним глобалним циљевима одрживог развоја. 

(2) Међусобна усклађеност стратешких докумената у Фе-
дерацији, кантонима и јединицама локалне самоуправе 
осигурава се провјером усклађености развојних праваца 
и стратешких циљева Стратегије развоја Федерације, 
стратегије развоја кантона и стратегије развоја јединица 
локалне самоуправе, као и усклађеност Стратегије 
развоја Федерације и стратегије развоја кантона са 
стратешким правцима и стратешким циљевима 
секторских стратегија на истом нивоу. 

(3) Провјеру међусобне усклађености стратешких доку-
мената за Федерацију врши Федерални завод, а за 
кантоне и јединице локалне самоуправе тијела 
надлежна за послове развојног планирања и управљања 
развојем у кантонима. 

(4) Кориштењем резултата провјере из става (3) овог члана 
Вијеће Федерације, односно вијећа кантона разматрају 
и дају препоруке у складу са чланом 12. тач. б) и ц) и 
чланом 14. тач. б) и ц) Закона. 

Члан 17. 
(Процес консултација о стратешким документима) 

(1) Консултације о стратешким документима проводи 
носилац израде стратешких докумената. 

(2) Процес консултација започиње објавом на wеb страни-
ци носиоца израде стратешких докумената, доставља-
њем надлежним институцијама на нижим, истим и 
вишим нивоима власти релевантним за стратешке 
документе, организовањем јавних презентација, 
прикупљањем, разматрањем приједлога и сугестија. 
Консултације трају минимално 30 дана. 

(3) У процес консултација укључују се надлежне институ-
ције као формални актери, појединци-грађани, интерес-
не групе, НВО, универзитети и други неформални 
актери. 

Члан 18. 
(Доношење стратешких докумената у Федерацији) 

(1) Стратешке документе Федерације доноси Парламент 
Федерације на приједлог Владе Федерације, у складу са 
чланом 16. став (5) и чланом 17. став (5) Закона. 

(2) Стратешке документе кантона доноси скупштина 
кантона на приједлог владе кантона, у складу са чланом 
18. став (5) и чланом 19. став (5) Закона. 

(3) Стратегију развоја јединице локалне самоуправе 
доноси општинско, односно градско вијеће на 
приједлог начелника, односно градоначелника, у 
складу са одредбом члана 20. став (4) Закона. 

Члан 19. 
(Акциони план за имплементацију стратешких докумената) 

(1) За сваки стратешки документ за ниво Федерације ради 
се акциони план за плански период важења стратешког 
документа. Изузетно, акциони планови за стратешке 
документе за ниво Федерације, могу се радити и за 
краћи период од планског периода важења стратешког 
документа. 

(2) За стратегију развоја кантона и стратегију развоја 
јединице локалне самоуправе, тијело за послове 
развојног планирања и управљања развојем у канто-
нима за ниво кантона, или јединицама локалне 
самоуправе за ниво јединице локалне самоуправе, у 
складу са принципима из члана 3. ове уредбе, 
координира израду акционог плана сваке планске 
године по принципу 1+2. Акциони план минимално 
садржи сљедеће елементе: назив стратешког циља и 
приоритета, назив планираних мјера и стратешких 
пројеката са очекиваним резултатима, носиоце реали-
зације, оквирну финансијску вриједност по годинама и 
очекиване изворе финансирања. Процес израде и 
усвајања Смјерница из члана 10. Уредбе о трогодиш-
њем и годишњем планирању рада, мониторингу и 
извјештавању у Федерацији Босне и Херцеговине 
усклађен је са израдом акционог плана. 

(3) Приликом израде трогодишњих и годишњих планова 
рада, федерални орган управе, кантонални орган 
управе, односно општински орган управе преузимају 
пројекте и активности из акционог плана за које су 
обезбијеђена финансијска средства. 

Члан 20. 
(Структура стратешких докумената у Федерацији) 
Минимална структура стратешких докумената у 

Федерацији налази се у Прилогу број 1. ове уредбе и чини 
њен саставни дио. 

III - ПРИЈЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 21. 
(Пријелазна и завршна одредба) 

(1) Стратешки документи из члана 15. став (1) Закона не 
израђују се за текући циклус планирања до краја 2020. 
године. 

(2) За постојеће стратешке документе на нивоу Федерације 
израђују се имплементациони документи из члана 22. 
став (1) до члана 26. Закона, у складу са одредбама 
прописа о трогодишњем и годишњем планирању, мони-
торингу и извјештавању из члана 22. став (2) Закона. 

(3) За стратегије развоја кантона и секторске стратешке 
документе кантона који су на снази израђују се 
имплементациони документи из члана 22. став (1) до 
члана 26. Закона, у складу са одредбама прописа о тро-
годишњем и годишњем планирању рада, мониторингу 
и извјештавању из члана 22. став (2) Закона. 
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(4) За стратегије развоја јединице локалне самоуправе и 
секторске стратешке документе јединица локалне са-
моуправе које су на снази израђују се имплементацио-
ни документи из члана 22. став (1) до члана 26. Закона 
до краја 2020. године, у складу са одредбама прописа о 
трогодишњем и годишњем планирању рада, монито-
рингу и извјештавању из члана 22. став (2) Закона. 

Члан 22. 
(Ступање на снагу) 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1129/2019 
03. октобра 2019. године 

Сарајево 
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 21. Zakona o razvojnom planiranju i 

upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine 
("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17), a u vezi sa 
članom 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 
58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog zavoda za 
programiranje razvoja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 
193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, donosi 

UREDBU 
O IZRADI STRATEŠKIH DOKUMENATA U 

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

I. OPĆE ODREDBE 

Član 1. 
(Predmet) 

Ovom uredbom uz prethodne konsultacije sa Federalnim 
ministarstvom finansija/ Federalnim ministarstvom financija, 
drugim institucijama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u 
daljem tekstu: Federacija), kantonima i Savezom općina i 
gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez 
Federacije) propisuje se izrada strateških dokumenata u 
Federaciji, institucionalni okvir za izradu i donošenje Strategije 
razvoja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: 
Strategija razvoja Federacije), strategija razvoja kantona, 
sektorskih strategija kantona i strategija razvoja jedinica lokalne 
samouprave (u daljem tekstu: strateški dokumenti) i druga pitanja 
od značaja za izradu strateških dokumenata. 

Član 2. 
(Institucionalni okvir za izradu i donošenje strateških dokumenata 

u Federaciji) 
(1) Institucionalni okvir za izradu strateških dokumenata u 

Federaciji čine: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u 
daljem tekstu: Vlada Federacije), federalna ministarstva, 
Federalni zavod za programiranje razvoja (u daljem tekstu: 
Federalni zavod), vlade kantona, kantonalna ministarstva, 
tijelo za poslove razvojnog planiranja i upravljanja 
razvojem u kantonima za nivo kantona ili jedinicama 
lokalne samouprave za nivo jedinice lokalne samouprave i 
jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: nosilac 
izrade strateških dokumenata) iz člana 5. stav (1) Zakona o 
razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji 
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", 
broj 32/17 - u daljem tekstu: Zakon). 

(2) Institucionalni okvir za pokretanje planiranja razvoja u 
Federaciji čine: Vlada Federacije, vlada kantona i općinski 
načelnik, odnosno gradonačelnik. 

(3) Institucionalni okvir za donošenje strateških dokumenata u 
Federaciji čine: Parlament Federacije Bosne i Hercegovine 

(u daljem tekstu: Parlament Federacije), skupština kantona i 
općinsko, odnosno gradsko vijeće. 

(4) Institucionalni okvir za tehničku, stručnu podršku u 
koordinaciji procesa izrade strateških dokumenata čine: 
Federalni zavod za nivo Federacije, tijelo za poslove 
razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonima za 
nivo kantona ili jedinicama lokalne samouprave za nivo 
jedinice lokalne samouprave iz člana 5. stav (1) Zakona. 

(5) Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem 
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće 
Federacije) i vijeće za razvojno planiranje i upravljanje 
razvojem u kantonu (u daljem tekstu: vijeće kantona) u 
procesu izrade strateških dokumenata su savjetodavna tijela 
u smislu odredbi čl. 11. i 13. Zakona. 

(6) Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo 
nadležno za pojedinačne sektore u Federaciji, odnosno 
kantonu, koordinira i vodi proces izrade sektorske strategije 
za nivo vlasti u Federaciji za koji se izrađuje, uz učešće 
Federalnog zavoda za nivo Federacije, odnosno tijela za 
razvojno planiranje i upravljanje razvojem za nivo kantona. 

II. NAČIN IZRADE STRATEŠKIH DOKUMENATA U 
FEDERACIJI 
a) Principi izrade strateških dokumenata u Federaciji 

Član 3. 
(Ključni principi izrade strateških dokumenata u Federaciji) 

U procesu izrade strateških dokumenata u Federaciji 
primjenjuju se principi razvojnog planiranja i upravljanja 
razvojem iz člana 4. Zakona, a naročito: 

a) otvoreni metod koordinacije (u daljem tekstu: OMK); 
b) ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve 

građane Federacije; 
c) horizontalna i vertikalna koordinacija svih nivoa vlasti 

u Federaciji; 
d) partnerstvo; 
e) javnost i transparentnost. 

Član 4. 
(Otvoreni metod koordinacije) 

(1) OMK podrazumijeva provođenje konsultacija i 
usaglašavanja svih nivoa vlasti u Federaciji, te drugih 
interesnih strana s ciljem zajedničkog definiranja razvojnih 
pravaca strateških dokumenata u Federaciji. 

(2) OMK iz stava (1) ovog člana primjenjuje se i kroz 
savjetodavnu ulogu Vijeća Federacije iz čl. 11. i 12. Zakona 
i vijeća kantona iz čl. 13. i 14. Zakona. 

Član 5. 
(Ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane) 

(1) Ravnopravnost spolova podrazumijeva ravnopravno učešće 
i zastupljenost interesa muškaraca i žena u procesima izrade 
strateških dokumenata i definiranja strateških ciljeva, 
prioriteta i mjera, radi osiguravanja uravnoteženih razvojnih 
efekata, uz stvaranje jednakih mogućnosti za sve, a posebno 
socijalno ugroženih grupa građana. 

(2) Nosilac izrade strateškog dokumenta osigurava ravnoprav-
nu zastupljenost oba spola u predviđenim procesima i to 
minimalno 40% predstavnika manje zastupljenog spola. 

(3) Princip jednakih mogućnosti za sve građane naročito se 
ostvaruje putem ne/posrednog uključivanja socijalno 
ugroženih grupa građana u aktivnostima radnih tijela 
osnovanih za potrebe izrade strateških dokumenata. 

Član 6. 
(Horizontalna i vertikalna koordinacija u procesu izrade 

strateških dokumenata) 
(1) Horizontalna koordinacija podrazumijeva koordinirano 

postupanje u procesu izrade strateških dokumenata na istom 
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nivou vlasti u Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne 
samouprave, radi ostvarenja zajedničkih razvojnih ciljeva. 

(2) Vertikalna koordinacija podrazumijeva ujednačeno i 
koordinirano postupanje u procesima izrade i usklađivanja 
strateških dokumenata na različitim nivoima vlasti u 
Federaciji, radi osiguravanja zajedničkih razvojnih pravaca, 
te usklađenost sa relevantnim strateškim dokumentima 
Bosne i Hercegovine, relevantnim dokumentima iz procesa 
evropskih integracija i međunarodno prihvaćenim 
globalnim ciljevima održivog razvoja. 

(3) U proces izrade strateških dokumenata za nivo Federacije 
obavezno je uključivanje kantona, te jedinica lokalne 
samouprave putem Saveza općina i gradova Federacije 
Bosne i Hercegovine, posebno u fazama definiranja 
strateških ciljeva, prioriteta i mjera, kako bi se reflektirale 
razvojne potrebe svih nivoa vlasti u Federaciji. 

(4) U procesu izrade strateških dokumenata za nivo kantona, 
kantoni imaju u vidu razvojne ciljeve i prioritete na nivou 
Federacije, uz mogućnost definiranja i dodatnih ciljeva i 
prioriteta za područje kantona. U proces izrade strateških 
dokumenata za nivo kantona obavezno je uključivanje 
jedinica lokalne samouprave u sastavu kantona, posebno u 
fazama definiranja strateških ciljeva, prioriteta i mjera, kako 
bi se u strateškim dokumentima na nivou kantona 
reflektirale razvojne potrebe jedinica lokalne samouprave. 

(5) U procesima izrade strateških dokumenata za nivo jedinica 
lokalne samouprave, jedinice lokalne samouprave se vode 
razvojnim ciljevima i prioritetima na nivou kantona, uz 
mogućnost definiranja i dodatnih ciljeva i prioriteta za 
područje jedinice lokalne samouprave. 

Član 7. 
(Partnerstvo) 

(1) Partnerstvo podrazumijeva saradnju svih nivoa vlasti u 
Federaciji, kao i saradnju sa socio-ekonomskim partnerima 
u procesu izrade strateških dokumenata. 

(2) Partnerstvo iz stava (1) ovog člana se osigurava kroz 
zastupljenost i ravnopravnost partnera u procesu izrade 
strateških dokumenata u Federaciji. 

(3) Partnerstvo iz stava (1) ovog člana realizira se kroz rad 
savjetodavnih tijela iz člana 2. stav (4) ove uredbe, kroz 
učešće u aktivnostima radnih tijela osnovanih za potrebe 
izrade strateških dokumenata, kao i kroz druge oblike 
partnerskih konsultacija uključujući tematske sastanke, 
elektronske konsultacije, javne rasprave i razmjenu 
informacija. 

Član 8. 
(Javnost i transparentnost) 

(1) Javnost i transparentnost podrazumijevaju kontinuirano 
informiranje javnosti o procesu izrade strateških dokume-
nata kao i javno djelovanje nosioca izrade strateških doku-
menata koje karakterizira otvorenost i spremnost da se po-
daci o procesu izrade strateških dokumenata učine dostup-
nim široj zajednici, kao i podaci koji proizilaze iz procesa. 

(2) Javnost i transparentnost se ostvaruju redovnim 
objavljivanjem informacija na web stranici nosioca izrade 
strateških dokumenata, javnim saopćenjima, te korištenjem 
drugih odgovarajućih instrumenata razmjene informacija u 
procesu izrade strateških dokumenata u Federaciji. 

b) Struktura i proces izrade strateških dokumenata u 
Federaciji 

Član 9. 
(Pokretanje procesa izrade i rokovi za usvajanje strateških 

dokumenata u Federaciji) 
(1) Vlada Federacije donosi odluku o izradi Strategije razvoja 

Federacije za svaki planski period najkasnije dvije godine 
prije početka narednog planskog perioda u Federaciji. 

(2) Vlade kantona donose odluku o izradi strategija razvoja 
kantona za svaki planski period najkasnije godinu dana 
prije početka narednog planskog perioda u Federaciji. 

(3) Načelnici, odnosno gradonačelnici donose odluku o izradi 
strategija razvoja jedinice lokalne samouprave za svaki 
planski period najkasnije godinu dana prije početka 
narednog planskog perioda u Federaciji. 

(4) Vlada Federacije, odnosno vlada kantona donosi odluku o 
izradi sektorske strategije za nivo Federacije, odnosno 
kantona, na period važenja Strategije razvoja Federacije, 
odnosno strategije razvoja kantona. 

(5) Izuzetno od odredbe stava (4) ovog člana, sektorske 
strategije za nivo Federacije, odnosno kantona, mogu se 
donositi i na period duži od planskog perioda važenja 
Strategije razvoja Federacije, odnosno kantona. 

(6) Minimalni elementi odluke iz st. (1), (2), (3) i (4) ovog 
člana su: određivanje nosioca izrade strateških dokumenata, 
učesnika u procesu izrade strateških dokumenata (u daljem 
tekstu: učesnici), način formiranja radnih tijela za izradu 
strateškog dokumenta, način vertikalne i horizontalne 
koordinacije u skladu sa članom 6. ove uredbe, rokovi za 
izradu i izvještavanje o procesu izrade, te finansijska 
sredstva potrebna za izradu strateških dokumenata u 
Federaciji. U odluci o izradi sektorskih strategija navodi se 
veza sa relevantnom strategijom razvoja a u skladu sa 
odredbama člana 17. stav (2) i člana 19. stav (2) Zakona. 

(7) Vlada Federacije, vlade kantona, načelnici odnosno 
gradonačelnici jedinica lokalne samouprave mogu svojim 
aktom ovlastiti nosioce izrade strateških dokumenata za 
formiranje posebnih radnih tijela koja će učestvovati u 
izradi strateškog dokumenta, vodeći računa o OMK princi-
pima vertikalne i horizontalne koordinacije, partnerstva, 
ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve 
građane. 

Član 10. 
(Faze procesa izrade strateških dokumenata u Federaciji) 
Proces izrade strateških dokumenata u Federaciji odvija se 

u sljedećim fazama: 
a) izrada strateške platforme; 
b) određivanje prioriteta i mjera; 
c) identifikacija strateških projekata; 
d) provjera međusobne usklađenosti strateških 

dokumenata u Federaciji; 
e) izrada indikativnog finansijskog okvira za provođenje 

strateških dokumenata; 
f) definiranje načina provođenja, praćenja, izvještavanja 

i evaluacije strateških dokumenata; 
g) usvajanje strateških dokumenata uz prethodno 

provođenje procesa konsultacija. 
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Član 11. 
(Izrada strateške platforme) 

(1) Strateška platforma izrađuje se za svaki strateški dokument 
u Federaciji. 

(2) Strateška platforma minimalno se sastoji od: situacione 
analize, uključujući i osvrt na stanje i usklađenost 
prostorno-planske dokumentacije, vizije razvoja i strateških 
ciljeva sa indikatorima. 

(3) Nosilac izrade strateških dokumenata i učesnici određeni 
odlukom iz člana 9. stav (6) ove uredbe vrše izradu 
situacione analize. 

(4) Izrada situacione analize vrši se prikupljanjem, obradom i 
analizom podataka minimalno za tri godine. U izradu 
situacione analize po potrebi se uključuju socio-ekonomski 
partneri. Podaci koji se odnose na žene i muškarce 
razvrstavaju se po spolu i starosnoj strukturi, sa posebnim 
osvrtom na socijalno ugrožene kategorije stanovništva. 
Nosilac izrade strateških dokumenata u cilju harmonizacije 
procesa prikupljanja podataka i u skladu sa općim 
statističkim praksama, utvrđuje strukturu i format u kojem 
se prikupljaju podaci. Analizom se utvrđuju razvojna 
obilježja, problemi i potencijali iz područja s ciljem 
sagledavanja stanja i dinamike promjena, nivoa 
ujednačenosti teritorijalnog/sektorskog razvoja, poređenja u 
Federaciji, poređenja Federacije sa prosjekom Bosne i 
Hercegovine i Evropske unije i utvrđivanja drugih obilježja 
relevantnih za razvoj. Analizom se vrši procjena 
unutrašnjeg i vanjskog okruženja u cilju utvrđivanja 
stvarnih faktora i potencijala za razvoj područja, odnosno 
sektora, te ograničenja i prepreka. 

(5) Na bazi nalaza i zaključaka analize iz stava (4) ovog člana, 
te faktora koji utiču na unutrašnje i vanjsko okruženje, 
određuju se strateški pravci razvoja područja, odnosno 
sektora. Nosilac izrade strateških dokumenata priprema 
sažetak iz situacione analize koji je sastavni dio strateških 
dokumenata. 

(6) Vizija razvoja je sažeta izjava koja predstavlja zajedničku 
fokusiranu predodžbu željene promjene u dugoročnoj 
perspektivi kojoj će strategija razvoja doprinijeti. Vizija se 
definira za sve strateške dokumente i zasniva se na 
zaključcima situacione analize, te predstavlja osnov za 
utvrđivanje strateških ciljeva. Nosilac izrade strateških 
dokumenata i učesnici određuju viziju razvoja za period 
važenja strategije razvoja. 

(7) Strateški ciljevi predstavljaju ono što se želi postići u 
periodu važenja strateških dokumenata, odnosno oblasti 
unutar kojih je nužno djelovati. Nosilac izrade strateških 
dokumenata i učesnici definiraju strateške ciljeve, 
osiguravajući njihovu usklađenost sa strateškim pravcima i 
strateškim ciljevima viših nivoa vlasti u Federaciji, a za 
sektorske strategije i sa strategijama razvoja istog nivoa 
vlasti. Strateški ciljevi trebaju biti jasno formulirani, 
ostvarivi u vremenskom periodu važenja strateških 
dokumenata, mjerljivi uz pomoć objektivno provjerljivih 
indikatora. Svaki pojedinačni strateški cilj označava se 
rednim brojem, a njihov maksimalni broj je pet. 

(8) Indikatorima se mjere vrste i stepen promjena koje se 
ostvaruju kroz realizaciju strateških ciljeva. Indikatori 
sadrže polazne i ciljne vrijednosti. Nosilac izrade strateških 
dokumenata i učesnici određuju maksimalno tri indikatora 
za svaki strateški cilj. U procesu izrade strateških 
dokumenata kantona i jedinica lokalne samouprave pored 
indikatora koji se definiraju na ovom nivou, preuzimaju se i 
relevantni indikatori na nivou strateških ciljeva iz Strategije 
razvoja Federacije i sektorskih strategija Federacije. 

(9) Konsultacije o strateškoj platformi traju minimalno 30 
dana, a vrše se njenom objavom na web stranici nosioca 
izrade strateških dokumenata, dostavljanjem strateške 
platforme nadležnim institucijama na nižim, istim i višim 
nivoima vlasti relevantnim za strateške dokumente, 
organiziranjem javnih prezentacija, prikupljanjem i 
razmatranjem prijedloga i sugestija. 

Član 12. 
(Utvrđivanje prioriteta i mjera) 

(1) Nakon usaglašavanja strateške platforme, utvrđuju se 
prioriteti kao ključna polja i smjerovi djelovanja za 
ostvarenje strateških ciljeva. Prioritete utvrđuje nosilac 
izrade strateških dokumenata i učesnici, osiguravajući 
njihovu usklađenost sa strateškim ciljevima. Prioriteti 
trebaju biti jasno formulirani, ostvarivi u vremenskom 
periodu važenja strateških dokumenata, međusobno 
usklađeni, mjerljivi uz pomoć objektivno provjerljivih 
indikatora, te društveno i okolišno prihvatljivi. Svaki 
prioritet označava se hijerarhijski nižim rednim brojem 
relevantnog strateškog cilja. 

(2) Mjerama se vrši detaljnija razrada prioriteta. Nosilac izrade 
strateških dokumenata i učesnici razrađuju mjere, 
osiguravajući njihovu usklađenost sa prioritetima. Mjere 
trebaju biti jasno formulirane, ostvarive u vremenskom 
periodu važenja strateških dokumenata, međusobno 
usklađene i mjerljive uz pomoć objektivno provjerljivih 
indikatora. Svaka mjera označava se hijerarhijski nižim 
rednim brojem relevantnog prioriteta. Mjere minimalno 
sadrže: vezu sa strateškim ciljem i prioritetom, naziv mjere, 
opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja, indikatore za 
praćenje rezultata mjere, razvojni efekat i doprinos mjere 
ostvarenju prioriteta, indikativnu finansijsku konstrukciju sa 
izvorima finansiranja, period implementacije mjere, 
instituciju odgovornu za koordinaciju i implementaciju 
mjere. 

(3) Nosilac izrade strateških dokumenata i učesnici određuju 
indikatore za svaku mjeru sa polaznim i ciljnim 
vrijednostima. 

Član 13. 
(Identifikacija strateških projekata) 

Za implementaciju strateških dokumenata mogu se 
identificirati strateški projekti kao intervencije najvećeg značaja 
za ostvarenje strateških ciljeva. Strateški projekti trebaju imati 
višestruki efekat na razvoj i njihova implementacija može biti 
osnov za pokretanje drugih projekata. Rezultati strateških 
projekata trebaju da doprinesu pozitivnom uticaju na poboljšanje 
kvaliteta života veće grupe građana, a naročito socijalno 
ugroženih kategorija stanovništva, te da omoguće održivi rast i 
razvoj. Strateški projekti sadrže kratki opis, očekivane efekte i 
indikativni finansijski okvir. 

Član 14. 
(Izrada indikativnog finansijskog okvira za provođenje strateških 

dokumenata) 
Na osnovu situacione analize i projekcije, kao i definiranih 

mjera, izrađuje se indikativni finansijski okvir za period važenja 
strateških dokumenata. Indikativni finansijski okvir definira 
nosilac izrade strateških dokumenata i ostali učesnici, i 
minimalno sadrži procjenu potrebnih finansijskih sredstava po 
strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama iz budžeta, te po 
ostalim izvorima finansiranja, kao što su kreditna sredstva, 
sredstva Evropske unije i ostale donacije. 
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Član 15. 
(Definiranje okvira za provođenje, praćenje, izvještavanje i 

evaluaciju strateških dokumenata) 
Nosilac izrade strateških dokumenata definira okvir za 

provođenje, praćenje, izvještavanje i evaluaciju strateških 
dokumenata prema propisima iz člana 22. stav (2) i člana 30. stav 
(2) Zakona i sadrži opis odgovornosti institucija nadležnih za 
provođenje, praćenje, izvještavanje i evaluaciju strateških 
dokumenata u Federaciji, opis postupaka, dinamiku praćenja, 
izvještavanja i evaluacije u odnosu na napredak u implementaciji 
strateških dokumenata. 

Član 16. 
(Provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenata) 

(1) Provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenata u 
Federaciji podrazumijeva usaglašavanje, obezbjeđivanje 
komplementarnosti razvojnih pravaca i strateških ciljeva sa 
strateškim ciljevima strateških dokumenata istog ili višeg 
nivoa vlasti u Federaciji, strateškim dokumentima 
proizašlim iz procesa evropskih integracija i međunarodno 
prihvaćenim globalnim ciljevima održivog razvoja. 

(2) Međusobna usklađenost strateških dokumenata u Federaciji, 
kantonima i jedinicama lokalne samouprave osigurava se 
provjerom usklađenosti razvojnih pravaca i strateških 
ciljeva Strategije razvoja Federacije, strategije razvoja 
kantona i strategije razvoja jedinica lokalne samouprave, 
kao i usklađenost Strategije razvoja Federacije i strategije 
razvoja kantona sa strateškim pravcima i strateškim 
ciljevima sektorskih strategija na istom nivou. 

(3) Provjeru međusobne usklađenosti strateških dokumenata za 
Federaciju vrši Federalni zavod, a za kantone i jedinice 
lokalne samouprave tijela nadležna za poslove razvojnog 
planiranja i upravljanja razvojem u kantonima. 

(4) Korištenjem rezultata provjere iz stava (3) ovog člana 
Vijeće Federacije, odnosno vijeća kantona razmatraju i daju 
preporuke u skladu sa članom 12. tač. b) i c) i članom 14. 
tač. b) i c) Zakona. 

Član 17. 
(Proces konsultacija o strateškim dokumentima) 

(1) Konsultacije o strateškim dokumentima provodi nosilac 
izrade strateških dokumenata. 

(2) Proces konsultacija započinje objavom na web stranici 
nosioca izrade strateških dokumenata, dostavljanjem 
nadležnim institucijama na nižim, istim i višim nivoima 
vlasti relevantnim za strateške dokumente, organiziranjem 
javnih prezentacija, prikupljanjem, razmatranjem prijedloga 
i sugestija. Konsultacije traju minimalno 30 dana. 

(3) U proces konsultacija uključuju se nadležne institucije kao 
formalni akteri, pojedinci-građani, interesne grupe, NVO, 
univerziteti i drugi neformalni akteri. 

Član 18. 
(Donošenje strateških dokumenata u Federaciji) 

(1) Strateške dokumente Federacije donosi Parlament 
Federacije na prijedlog Vlade Federacije, u skladu sa 
članom 16. stav (5) i članom 17. stav (5) Zakona. 

(2) Strateške dokumente kantona donosi skupština kantona na 
prijedlog vlade kantona, u skladu sa članom 18. stav (5) i 
članom 19. stav (5) Zakona. 

(3) Strategiju razvoja jedinice lokalne samouprave donosi 
općinsko, odnosno gradsko vijeće na prijedlog načelnika, 
odnosno gradonačelnika, u skladu sa odredbom člana 20. 
stav (4) Zakona. 

Član 19. 
(Akcioni plan za implementaciju strateških dokumenata) 

(1) Za svaki strateški dokument za nivo Federacije radi se 
akcioni plan za planski period važenja strateškog 

dokumenta. Izuzetno, akcioni planovi za strateške 
dokumente za nivo Federacije, mogu se raditi i za kraći 
period od planskog perioda važenja strateškog dokumenta. 

(2) Za strategiju razvoja kantona i strategiju razvoja jedinice 
lokalne samouprave, tijelo za poslove razvojnog planiranja i 
upravljanja razvojem u kantonima za nivo kantona, ili 
jedinicama lokalne samouprave za nivo jedinice lokalne 
samouprave, u skladu sa principima iz člana 3. ove uredbe, 
koordinira izradu akcionog plana svake planske godine po 
principu 1+2. Akcioni plan minimalno sadrži sljedeće 
elemente: naziv strateškog cilja i prioriteta, naziv planiranih 
mjera i strateških projekata sa očekivanim rezultatima, 
nosioce realizacije, okvirnu finansijsku vrijednost po 
godinama i očekivane izvore finansiranja. Proces izrade i 
usvajanja Smjernica iz člana 10. Uredbe o trogodišnjem i 
godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u 
Federaciji Bosne i Hercegovine usklađen je sa izradom 
akcionog plana. 

(3) Prilikom izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada, 
federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno 
općinski organ uprave preuzimaju projekte i aktivnosti iz 
akcionog plana za koje su obezbijeđena finansijska 
sredstva. 

Član 20. 
(Struktura strateških dokumenata u Federaciji) 

Minimalna struktura strateških dokumenata u Federaciji 
nalazi se u Prilogu broj 1. ove uredbe i čini njen sastavni dio. 

III. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA 

Član 21. 
(Prijelazna i završna odredba) 

(1) Strateški dokumenti iz člana 15. stav (1) Zakona ne izrađuju 
se za tekući ciklus planiranja do kraja 2020. godine. 

(2) Za postojeće strateške dokumente na nivou Federacije 
izrađuju se implementacioni dokumenti iz člana 22. stav (1) 
do člana 26. Zakona, u skladu sa odredbama propisa o 
trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i 
izvještavanju iz člana 22. stav (2) Zakona. 

(3) Za strategije razvoja kantona i sektorske strateške doku-
mente kantona koji su na snazi izrađuju se implementacioni 
dokumenti iz člana 22. stav (1) do člana 26. Zakona, u 
skladu sa odredbama propisa o trogodišnjem i godišnjem 
planiranju rada, monitoringu i izvještavanju iz člana 22. 
stav (2) Zakona. 

(4) Za strategije razvoja jedinice lokalne samouprave i 
sektorske strateške dokumente jedinica lokalne samouprave 
koje su na snazi izrađuju se implementacioni dokumenti iz 
člana 22. stav (1) do člana 26. Zakona do kraja 2020. 
godine, u skladu sa odredbama propisa o trogodišnjem i 
godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju iz 
člana 22. stav (2) Zakona. 

Član 22. 
(Stupanje na snagu) 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1129/2019 
03. oktobra 2019. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

 
Na temelju članka 21. Zakona o razvojnom planiranju i 

upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine 
("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17), a u svezi sa 
člankom 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 
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58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog zavoda za 
programiranje razvoja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 
193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, donosi 

UREDBU 
O IZRADI STRATEŠKIH DOKUMENATA U 

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
(Predmet) 

Ovom uredbom uz prethodne konsultacije sa Federalnim 
ministarstvom financija/ Federalnim ministarstvom finansija, 
drugim institucijama na razini Federacije Bosne i Hercegovine (u 
daljem tekstu: Federacija), kantonima i Savezom općina i 
gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez 
Federacije) propisuje se izrada strateških dokumenata u 
Federaciji, institucionalni okvir za izradu i donošenje Strategije 
razvoja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: 
Strategija razvoja Federacije), strategija razvoja kantona, 
sektorskih strategija kantona i strategija razvoja jedinica lokalne 
samouprave (u daljem tekstu: strateški dokumenti) i druga pitanja 
od značaja za izradu strateških dokumenata. 

Članak 2. 
(Institucionalni okvir za izradu i donošenje strateških dokumenata 

u Federaciji) 
(1) Institucionalni okvir za izradu strateških dokumenata u 

Federaciji čine: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u 
daljem tekstu: Vlada Federacije), federalna ministarstva, 
Federalni zavod za programiranje razvoja (u daljem tekstu: 
Federalni zavod), vlade kantona, kantonalna ministarstva, 
tijelo za poslove razvojnog planiranja i upravljanja 
razvojem u kantonima za razinu kantona ili jedinicama 
lokalne samouprave za razinu jedinice lokalne samouprave 
i jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: nositelj 
izrade strateških dokumenata) iz članka 5. stavak (1) 
Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u 
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 32/17 - u daljem tekstu: Zakon). 

(2) Institucionalni okvir za pokretanje planiranja razvoja u 
Federaciji čine: Vlada Federacije, vlada kantona i općinski 
načelnik, odnosno gradonačelnik. 

(3) Institucionalni okvir za donošenje strateških dokumenata u 
Federaciji čine: Parlament Federacije Bosne i Hercegovine 
(u daljem tekstu: Parlament Federacije), skupština kantona i 
općinsko, odnosno gradsko vijeće. 

(4) Institucionalni okvir za tehničku, stručnu potporu u 
koordinaciji procesa izrade strateških dokumenata čine: 
Federalni zavod za razinu Federacije, tijelo za poslove 
razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonima za 
razinu kantona ili jedinicama lokalne samouprave za razinu 
jedinice lokalne samouprave iz članka 5. stavak (1) Zakona. 

(5) Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem 
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće 
Federacije) i vijeće za razvojno planiranje i upravljanje 
razvojem u kantonu (u daljem tekstu: vijeće kantona) u 
procesu izrade strateških dokumenata su savjetodavna tijela 
glede odredbi čl. 11. i 13. Zakona. 

(6) Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo 
nadležno za pojedinačne sektore u Federaciji, odnosno 
kantonu, koordinira i vodi proces izrade sektorske strategije 
za razinu vlasti u Federaciji za koji se izrađuje, uz 
sudjelovanje Federalnog zavoda za razinu Federacije, 
odnosno tijela za razvojno planiranje i upravljanje razvojem 
za razinu kantona. 

II. NAČIN IZRADE STRATEŠKIH DOKUMENATA U 
FEDERACIJI 
a) Principi izrade strateških dokumenata u Federaciji 

Članak 3. 
(Ključni principi izrade strateških dokumenata u Federaciji) 

U procesu izrade strateških dokumenata u Federaciji 
primjenjuju se principi razvojnog planiranja i upravljanja 
razvojem iz članka 4. Zakona, a naročito: 

a) otvoreni metod koordinacije (u daljem tekstu: OMK); 
b) ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve 

građane Federacije; 
c) horizontalna i vertikalna koordinacija svih razina 

vlasti u Federaciji; 
d) partnerstvo; 
e) javnost i transparentnost. 

Članak 4. 
(Otvoreni metod koordinacije) 

(1) OMK podrazumijeva provedbu konsultacija i usuglašavanja 
svih razina vlasti u Federaciji, te drugih interesnih strana s 
ciljem zajedničkog definiranja razvojnih pravaca strateških 
dokumenata u Federaciji. 

(2) OMK iz stavka (1) ovog članka primjenjuje se i kroz 
savjetodavnu ulogu Vijeća Federacije iz čl. 11. i 12. Zakona 
i vijeća kantona iz čl. 13. i 14. Zakona. 

Članak 5. 
(Ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane) 

(1) Ravnopravnost spolova podrazumijeva ravnopravno 
sudjelovanje i zastupljenost interesa muškaraca i žena u 
procesima izrade strateških dokumenata i definiranja 
strateških ciljeva, prioriteta i mjera, radi osiguravanja 
uravnoteženih razvojnih učinaka, uz stvaranje jednakih 
mogućnosti za sve, a posebno socijalno ugroženih skupina 
građana. 

(2) Nositelj izrade strateškog dokumenta osigurava ravnoprav-
nu zastupljenost oba spola u predviđenim procesima i to 
minimalno 40% predstavnika manje zastupljenog spola. 

(3) Princip jednakih mogućnosti za sve građane naročito se 
ostvaruje putem ne/posrednog uključivanja socijalno 
ugroženih grupa građana u aktivnostima radnih tijela 
osnovanih za potrebe izrade strateških dokumenata. 

Članak 6. 
(Horizontalna i vertikalna koordinacija u procesu izrade 

strateških dokumenata) 
(1) Horizontalna koordinacija podrazumijeva koordinirano 

postupanje u procesu izrade strateških dokumenata na istoj 
razini vlasti u Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne 
samouprave, radi ostvarenja zajedničkih razvojnih ciljeva. 

(2) Vertikalna koordinacija podrazumijeva ujednačeno i 
koordinirano postupanje u procesima izrade i usklađivanja 
strateških dokumenata na različitim razinama vlasti u 
Federaciji, radi osiguravanja zajedničkih razvojnih pravaca, 
te usklađenost sa relevantnim strateškim dokumentima 
Bosne i Hercegovine, relevantnim dokumentima iz procesa 
europskih integracija i međunarodno prihvaćenim 
globalnim ciljevima održivog razvoja. 

(3) U proces izrade strateških dokumenata za razinu Federacije 
obvezno je uključivanje kantona, te jedinica lokalne 
samouprave putem Saveza općina i gradova Federacije 
Bosne i Hercegovine, posebno u fazama definiranja 
strateških ciljeva, prioriteta i mjera, kako bi se reflektirale 
razvojne potrebe svih razina vlasti u Federaciji. 

(4) U procesu izrade strateških dokumenata za razinu kantona, 
kantoni imaju u vidu razvojne ciljeve i prioritete na razini 
Federacije, uz mogućnost definiranja i dodatnih ciljeva i 
prioriteta za područje kantona. U proces izrade strateških 
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dokumenata za razinu kantona obvezno je uključivanje 
jedinica lokalne samouprave u sastavu kantona, posebno u 
fazama definiranja strateških ciljeva, prioriteta i mjera, kako 
bi se u strateškim dokumentima na razini kantona 
reflektirale razvojne potrebe jedinica lokalne samouprave. 

(5) U procesima izrade strateških dokumenata za razinu 
jedinica lokalne samouprave, jedinice lokalne samouprave 
se vode razvojnim ciljevima i prioritetima na razini 
kantona, uz mogućnost definiranja i dodatnih ciljeva i 
prioriteta za područje jedinice lokalne samouprave. 

Članak 7. 
(Partnerstvo) 

(1) Partnerstvo podrazumijeva saradnju svih razina vlasti u 
Federaciji, kao i suradnju sa socio-ekonomskim partnerima 
u procesu izrade strateških dokumenata. 

(2) Partnerstvo iz stavka (1) ovog članka se osigurava kroz 
zastupljenost i ravnopravnost partnera u procesu izrade 
strateških dokumenata u Federaciji. 

(3) Partnerstvo iz stavka (1) ovog članka realizira se kroz rad 
savjetodavnih tijela iz članka 2. stavak (4) ove uredbe, kroz 
sudjelovanje u aktivnostima radnih tijela osnovanih za 
potrebe izrade strateških dokumenata, kao i kroz druge 
oblike partnerskih konsultacija uključujući tematske 
sastanke, elektronske konsultacije, javne rasprave i 
razmjenu informacija. 

Članak 8. 
(Javnost i transparentnost) 

(1) Javnost i transparentnost podrazumijevaju kontinuirano 
informiranje javnosti o procesu izrade strateških 
dokumenata kao i javno djelovanje nositelja izrade 
strateških dokumenata koje karakterizira otvorenost i 
spremnost da se podaci o procesu izrade strateških 
dokumenata učine dostupnim široj zajednici, kao i podaci 
koji proizilaze iz procesa. 

(2) Javnost i transparentnost se ostvaruju redovitim 
objavljivanjem informacija na web stranici nositelja izrade 
strateških dokumenata, javnim saopćenjima, te korištenjem 
drugih odgovarajućih instrumenata razmjene informacija u 
procesu izrade strateških dokumenata u Federaciji. 

b) Struktura i proces izrade strateških dokumenata u 
Federaciji 

Članak 9. 
(Pokretanje procesa izrade i rokovi za usvajanje strateških 

dokumenata u Federaciji) 
(1) Vlada Federacije donosi odluku o izradi Strategije razvoja 

Federacije za svako plansko razdoblje najkasnije dvije 
godine prije početka narednog planskog razdoblja u 
Federaciji. 

(2) Vlade kantona donose odluku o izradi strategija razvoja 
kantona za svako plansko razdoblje najkasnije godinu dana 
prije početka narednog planskog razdoblja u Federaciji. 

(3) Načelnici, odnosno gradonačelnici donose odluku o izradi 
strategija razvoja jedinice lokalne samouprave za svako 
plansko razdoblje najkasnije godinu dana prije početka 
narednog planskog razdoblja u Federaciji. 

(4) Vlada Federacije, odnosno vlada kantona donosi odluku o 
izradi sektorske strategije za razdoblje Federacije, odnosno 
kantona, na razdoblje važenja Strategije razvoja Federacije, 
odnosno strategije razvoja kantona. 

(5) Izuzetno od odredbe stavka (4) ovog članka, sektorske 
strategije za razinu Federacije, odnosno kantona, mogu se 
donositi i na razdoblje duže od planskog razdoblja važenja 
Strategije razvoja Federacije, odnosno kantona. 

(6) Minimalni elementi odluke iz st. (1), (2), (3) i (4) ovog 
članka su: određivanje nositelja izrade strateških 

dokumenata, sudionika u procesu izrade strateških 
dokumenata (u daljem tekstu: sudionici), način formiranja 
radnih tijela za izradu strateškog dokumenta, način 
vertikalne i horizontalne koordinacije sukladno članku 6. 
ove uredbe, rokovi za izradu i izvješćivanje o procesu 
izrade, te financijska sredstva potrebna za izradu strateških 
dokumenata u Federaciji. U odluci o izradi sektorskih 
strategija navodi se veza sa relevantnom strategijom razvoja 
a sukladno odredbama članka 17. stavak (2) i članka 19. 
stavak (2) Zakona. 

(7) Vlada Federacije, vlade kantona, načelnici odnosno 
gradonačelnici jedinica lokalne samouprave mogu svojim 
aktom ovlastiti nositelje izrade strateških dokumenata za 
formiranje posebnih radnih tijela koja će sudjelovati u izradi 
strateškog dokumenta, vodeći računa o OMK principima 
vertikalne i horizontalne koordinacije, partnerstva, 
ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve 
građane. 

Članak 10. 
(Faze procesa izrade strateških dokumenata u Federaciji) 
Proces izrade strateških dokumenata u Federaciji odvija se 

u sljedećim fazama: 
a) izrada strateške platforme; 
b) određivanje prioriteta i mjera; 
c) identifikacija strateških projekata; 
d) provjera međusobne usklađenosti strateških 

dokumenata u Federaciji; 
e) izrada indikativnog financijskog okvira za provedbu 

strateških dokumenata; 
f) definiranje načina provedbe, praćenja, izvješćivanja i 

evaluacije strateških dokumenata; 
g) usvajanje strateških dokumenata uz prethodnu 

provedbu procesa konsultacija. 

Članak 11. 
(Izrada strateške platforme) 

(1) Strateška platforma izrađuje se za svaki strateški dokument 
u Federaciji. 

(2) Strateška platforma minimalno se sastoji od: situacione 
analize, uključujući i osvrt na stanje i usklađenost 
prostorno-planske dokumentacije, vizije razvoja i strateških 
ciljeva sa indikatorima. 

(3) Nositelj izrade strateških dokumenata i sudionici određeni 
odlukom iz članka 9. stavak (6) ove uredbe vrše izradu 
situacione analize. 

(4) Izrada situacione analize vrši se prikupljanjem, obradom i 
analizom podataka minimalno za tri godine. U izradu 
situacione analize po potrebi se uključuju socio-ekonomski 
partneri. Podaci koji se odnose na žene i muškarce 
razvrstavaju se po spolu i starosnoj strukturi, sa posebnim 
osvrtom na socijalno ugrožene kategorije stanovništva. 
Nositelj izrade strateških dokumenata u cilju harmonizacije 
procesa prikupljanja podataka i sukladno općim statističkim 
praksama, utvrđuje strukturu i format u kojem se 
prikupljaju podaci. Analizom se utvrđuju razvojna obilježja, 
problemi i potencijali iz područja s ciljem sagledavanja 
stanja i dinamike promjena, razine ujednačenosti 
teritorijalnog/sektorskog razvoja, poređenja u Federaciji, 
poređenja Federacije sa prosjekom Bosne i Hercegovine i 
Europske unije i utvrđivanja drugih obilježja relevantnih za 
razvoj. Analizom se vrši procjena unutarnjeg i vanjskog 
okruženja u cilju utvrđivanja stvarnih faktora i potencijala 
za razvoj područja, odnosno sektora, te ograničenja i 
prepreka. 

(5) Na bazi nalaza i zaključaka analize iz stavka (4) ovog 
članka, te faktora koji utječu na unutarnje i vanjsko 
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okruženje, određuju se strateški pravci razvoja područja, 
odnosno sektora. Nositelj izrade strateških dokumenata 
priprema sažetak iz situacione analize koji je sastavni dio 
strateških dokumenata. 

(6) Vizija razvoja je sažeta izjava koja predstavlja zajedničku 
fokusiranu predodžbu željene promjene u dugoročnoj 
perspektivi kojoj će strategija razvoja doprinijeti. Vizija se 
definira za sve strateške dokumente i zasniva se na 
zaključcima situacione analize, te predstavlja temelj za 
utvrđivanje strateških ciljeva. Nositelj izrade strateških 
dokumenata i sudionici određuju viziju razvoja za razdoblje 
važenja strategije razvoja. 

(7) Strateški ciljevi predstavljaju ono što se želi postići u 
razdoblju važenja strateških dokumenata, odnosno oblasti 
unutar kojih je nužno djelovati. Nositelj izrade strateških 
dokumenata i sudionici definiraju strateške ciljeve, 
osiguravajući njihovu usklađenost sa strateškim pravcima i 
strateškim ciljevima viših razina vlasti u Federaciji, a za 
sektorske strategije i sa strategijama razvoja iste razine 
vlasti. Strateški ciljevi trebaju biti jasno formulirani, 
ostvarivi u vremenskom razdoblju važenja strateških 
dokumenata, mjerljivi uz potporu objektivno provjerljivih 
indikatora. Svaki pojedinačni strateški cilj označava se 
rednim brojem, a njihov maksimalni broj je pet. 

(8) Indikatorima se mjere vrste i stupanj promjena koje se 
ostvaruju kroz realiziranje strateških ciljeva. Indikatori 
sadrže polazne i ciljne vrijednosti. Nositelj izrade strateških 
dokumenata i sudionici određuju maksimalno tri indikatora 
za svaki strateški cilj. U procesu izrade strateških 
dokumenata kantona i jedinica lokalne samouprave pored 
indikatora koji se definiraju na ovoj razini, preuzimaju se i 
relevantni indikatori na razini strateških ciljeva iz Strategije 
razvoja Federacije i sektorskih strategija Federacije. 

(9) Konsultacije o strateškoj platformi traju minimalno 30 
dana, a vrše se njenom objavom na web stranici nositelja 
izrade strateških dokumenata, dostavljanjem strateške 
platforme nadležnim institucijama na nižim, istim i višim 
razinama vlasti relevantnim za strateške dokumente, 
organiziranjem javnih prezentacija, prikupljanjem i 
razmatranjem prijedloga i sugestija. 

Članak 12. 
(Utvrđivanje prioriteta i mjera) 

(1) Nakon usuglašavanja strateške platforme, utvrđuju se 
prioriteti kao ključna polja i smjerovi djelovanja za 
ostvarenje strateških ciljeva. Prioritete utvrđuje nositelj 
izrade strateških dokumenata i sudionici, osiguravajući 
njihovu usklađenost sa strateškim ciljevima. Prioriteti 
trebaju biti jasno formulirani, ostvarivi u vremenskom 
razdoblju važenja strateških dokumenata, međusobno 
usklađeni, mjerljivi uz potporu objektivno provjerljivih 
indikatora, te društveno i okolišno prihvatljivi. Svaki 
prioritet označava se hijerarhijski nižim rednim brojem 
relevantnog strateškog cilja. 

(2) Mjerama se vrši detaljnija razrada prioriteta. Nositelj izrade 
strateških dokumenata i sudionici razrađuju mjere, 
osiguravajući njihovu usklađenost sa prioritetima. Mjere 
trebaju biti jasno formulirane, ostvarive u vremenskom 
razdoblju važenja strateških dokumenata, međusobno 
usklađene i mjerljive uz potporu objektivno provjerljivih 
indikatora. Svaka mjera označava se hijerarhijski nižim 
rednim brojem relevantnog prioriteta. Mjere minimalno 
sadrže: vezu sa strateškim ciljem i prioritetom, naziv mjere, 
opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja, indikatore za 
praćenje rezultata mjere, razvojni efekat i doprinos mjere 
ostvarenju prioriteta, indikativnu financijsku konstrukciju sa 
izvorima financiranja, razdoblje implementacije mjere, 

instituciju odgovornu za koordinaciju i implementaciju 
mjere. 

(3) Nositelj izrade strateških dokumenata i sudionici određuju 
indikatore za svaku mjeru sa polaznim i ciljnim 
vrijednostima. 

Članak 13. 
(Identifikacija strateških projekata) 

Za implementaciju strateških dokumenata mogu se 
identificirati strateški projekti kao intervencije najvećeg značaja 
za ostvarenje strateških ciljeva. Strateški projekti trebaju imati 
višestruki učinak na razvoj i njihova implementacija može biti 
temelj za pokretanje drugih projekata. Rezultati strateških 
projekata trebaju da doprinesu pozitivnom utjecaju na 
poboljšanje kvaliteta života veće grupe građana, a naročito 
socijalno ugroženih kategorija stanovništva, te da omoguće 
održivi rast i razvoj. Strateški projekti sadrže kratki opis, 
očekivane učinke i indikativni financijski okvir. 

Članak 14. 
(Izrada indikativnog financijskog okvira za provođenje strateških 

dokumenata) 
Na temelju situacione analize i projekcije, kao i definiranih 

mjera, izrađuje se indikativni financijski okvir za razdoblje 
važenja strateških dokumenata. Indikativni financijski okvir 
definira nositelj izrade strateških dokumenata i ostali sudionici, i 
minimalno sadrži procjenu potrebnih financijskih sredstava po 
strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama iz proračuna, te po 
ostalim izvorima financiranja, kao što su kreditna sredstva, 
sredstva Europske unije i ostale donacije. 

Članak 15. 
(Definiranje okvira za provedbu, praćenje, izvješćivanje i 

evaluaciju strateških dokumenata) 
Nositelj izrade strateških dokumenata definira okvir za 

provedbu, praćenje, izvješćivanje i evaluaciju strateških 
dokumenata prema propisima iz članka 22. stavak (2) i članka 30. 
stavak (2) Zakona i sadrži opis odgovornosti institucija nadležnih 
za provedbu, praćenje, izvješćivanje i evaluaciju strateških 
dokumenata u Federaciji, opis postupaka, dinamiku praćenja, 
izvještavanja i evaluacije u odnosu na napredak u implementaciji 
strateških dokumenata. 

Članak 16. 
(Provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenata) 

(1) Provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenata u 
Federaciji podrazumijeva usuglašavanje, osiguravanje 
komplementarnosti razvojnih pravaca i strateških ciljeva sa 
strateškim ciljevima strateških dokumenata iste ili više 
razine vlasti u Federaciji, strateškim dokumentima 
proizašlim iz procesa europskih integracija i međunarodno 
prihvaćenim globalnim ciljevima održivog razvoja. 

(2) Međusobna usklađenost strateških dokumenata u Federaciji, 
kantonima i jedinicama lokalne samouprave osigurava se 
provjerom usklađenosti razvojnih pravaca i strateških 
ciljeva Strategije razvoja Federacije, strategije razvoja 
kantona i strategije razvoja jedinica lokalne samouprave, 
kao i usklađenost Strategije razvoja Federacije i strategije 
razvoja kantona sa strateškim pravcima i strateškim 
ciljevima sektorskih strategija na istoj razini. 

(3) Provjeru međusobne usklađenosti strateških dokumenata za 
Federaciju vrši Federalni zavod, a za kantone i jedinice 
lokalne samouprave tijela nadležna za poslove razvojnog 
planiranja i upravljanja razvojem u kantonima. 

(4) Korištenjem rezultata provjere iz stavka (3) ovog članka 
Vijeće Federacije, odnosno vijeća kantona razmatraju i daju 
preporuke sukladno članku 12. toč. b) i c) i člankom 14. toč. 
b) i c) Zakona. 
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Članak 17. 
(Proces konsultacija o strateškim dokumentima) 

(1) Konsultacije o strateškim dokumentima provodi nositelj 
izrade strateških dokumenata. 

(2) Proces konsultacija započinje objavom na web stranici 
nositelja izrade strateških dokumenata, dostavljanjem 
nadležnim institucijama na nižim, istim i višim razinaima 
vlasti relevantnim za strateške dokumente, organiziranjem 
javnih prezentacija, prikupljanjem, razmatranjem prijedloga 
i sugestija. Konsultacije traju minimalno 30 dana. 

(3) U proces konsultacija uključuju se nadležne institucije kao 
formalni akteri, pojedinci-građani, interesne grupe, NVO, 
univerziteti i drugi neformalni akteri. 

Članak 18. 
(Donošenje strateških dokumenata u Federaciji) 

(1) Strateške dokumente Federacije donosi Parlament 
Federacije na prijedlog Vlade Federacije, sukladno članku 
16. stavak (5) i članku 17. stavak (5) Zakona. 

(2) Strateške dokumente kantona donosi skupština kantona na 
prijedlog vlade kantona, sukladno članku 18. stavak (5) i 
članku 19. stavak (5) Zakona. 

(3) Strategiju razvoja jedinice lokalne samouprave donosi 
općinsko, odnosno gradsko vijeće na prijedlog načelnika, 
odnosno gradonačelnika, sukladno odredbi članka 20. 
stavak (4) Zakona. 

Članak 19. 
(Akcioni plan za implementaciju strateških dokumenata) 

(1) Za svaki strateški dokument za razinu Federacije radi se 
akcioni plan za plansko razdoblje važenja strateškog 
dokumenta. Iznimno, akcioni planovi za strateške 
dokumente za razinu Federacije, mogu se raditi i za kraće 
razdoblje od planskog razdoblja važenja strateškog 
dokumenta. 

(2) Za strategiju razvoja kantona i strategiju razvoja jedinice 
lokalne samouprave, tijelo za poslove razvojnog planiranja i 
upravljanja razvojem u kantonima za razinu kantona, ili 
jedinicama lokalne samouprave za razinu jedinice lokalne 
samouprave, sukladno principima iz članka 3. ove uredbe, 
koordinira izradu akcionog plana svake planske godine po 
principu 1+2. Akcioni plan minimalno sadrži sljedeće 
elemente: naziv strateškog cilja i prioriteta, naziv planiranih 
mjera i strateških projekata sa očekivanim rezultatima, 
nositelje realizacije, okvirnu financijsku vrijednost po 
godinama i očekivane izvore financiranja. Proces izrade i 
usvajanja Smjernica iz članka 10. Uredbe o trogodišnjem i 

godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvješćivanju u 
Federaciji Bosne i Hercegovine usklađen je sa izradom 
akcionog plana. 

(3) Prigodom izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada, 
federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno 
općinski organ uprave preuzimaju projekte i aktivnosti iz 
akcionog plana za koje su osigurana financijska sredstva. 

Članak 20. 
(Struktura strateških dokumenata u Federaciji) 

Minimalna struktura strateških dokumenata u Federaciji 
nalazi se u Privitku broj 1. ove uredbe i čini njen sastavni dio. 

III. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA 

Članak 21. 
(Prijelazna i završna odredba) 

(1) Strateški dokumenti iz članka 15. stavak (1) Zakona ne 
izrađuju se za tekući ciklus planiranja do kraja 2020. 
godine. 

(2) Za postojeće strateške dokumente na razini Federacije 
izrađuju se implementacioni dokumenti iz članka 22. stavak 
(1) do članka 26. Zakona, sukladno odredbama propisa o 
trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i 
izvješćivanju iz članka 22. stavak (2) Zakona. 

(3) Za strategije razvoja kantona i sektorske strateške 
dokumente kantona koji su na snazi izrađuju se 
implementacioni dokumenti iz članka 22. stavak (1) do 
članka 26. Zakona, sukladno odredbama propisa o 
trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i 
izvjećivanju iz članka 22. stavak (2) Zakona. 

(4) Za strategije razvoja jedinice lokalne samouprave i 
sektorske strateške dokumente jedinica lokalne samouprave 
koje su na snazi izrađuju se implementacijski dokumenti iz 
članka 22. stavak (1) do članka 26. Zakona do kraja 2020. 
godine, sukladno odredbama propisa o trogodišnjem i 
godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvješćivanju iz 
članka 22. stavak (2) Zakona. 

Članak 22. 
(Stupanje na snagu) 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1129/2019 
03. listopada 2019. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
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1341 
На основу члана 19. став (2) Закона о Влади Федерације 

Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", 
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације 
Босне и Херцеговине, на 193. сједници, одржаној 03.10.2019. 
године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ ОВЛАШТЕЊА ПУНОМОЋНИКУ ЗА 
ЗАСТУПАЊЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ НА СКУПШТИНИ ПРИВРЕДНОГ 
ДРУШТВА ЦЕСТЕ Д.Д. МОСТАР 

I 
Јадранку (Анте) Пуљићу даје се овлаштење да, у 

својству пуномоћника, заступа Владу Федерације Босне и 
Херцеговине на 34. редовној сједници Скупштине 
Привредног друштва Цесте д.д. Мостар. 

II 
Фадил Новалић, премијер Федерације Босне и 

Херцеговине, овлашћује се за потписивање појединачне 
пријаве и пуномоћи са обавезујућим упутством о начину 
гласања по појединим тачкама Дневног реда на 34. редовној 
сједници Скупштине Привредног друштва Цесте д.д. 
Мостар, заказаној за дан 11.10.2019. године. 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1107/2019 
03. октобра 2019. године 

Сарајево 
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije 

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, 
donosi 

ODLUKU 
O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA 

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I 
HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG 

DRUŠTVA CESTE D.D. MOSTAR 

I. 
Jadranku (Ante) Puljiću daje se ovlaštenje da, u svojstvu 

punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 
34. redovnoj sjednici Skupštine Privrednog društva Ceste d.d. 
Mostar. 

II. 
Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, 

ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa 
obavezujućim uputstvom o načinu glasanja po pojedinim 
tačkama Dnevnog reda na 34. redovnoj sjednici Skupštine 
Privrednog društva Ceste d.d. Mostar, zakazanoj za dan 
11.10.2019. godine. 

III. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se 

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1107/2019 
03. oktobra 2019. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

 
Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije 

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, 
donosi 

ODLUKU 
O DAVANJU OVLASTI PUNOMOĆNIKU ZA 

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I 
HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI GOSPODARSKOG 

DRUŠTVA CESTE D.D. MOSTAR 

I. 
Jadranku (Ante) Puljiću daje se ovlast da, u svojstvu 

punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 
34. redovitoj sjednici Skupštine Gospodarskog društva Ceste d.d. 
Mostar. 

II. 
Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, 

ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći s 
obvezujućom uputom o načinu glasovanja po pojedinim točkama 
Dnevnog reda na 34. redovitoj sjednici Skupštine Gospodarskog 
društva Ceste d.d. Mostar, zakazanoj za dan 11.10.2019. godine. 

III. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se 

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1107/2019 
03. listopada 2019. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

1342 
На основу члана 19. став (2) Закона о Влади Федерације 

Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", 
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) а у вези са чланом 9. 
Уредбе о вршењу овлаштења у привредним друштвима са 
учешћем државног капитала из надлежности Федерације 
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", 
бр. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 и 96/17), Влада Федерације Босне 
и Херцеговине, на 193. сједници, одржаној 03.10.2019. 
године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА 

РАЗРЈЕШЕЊЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ХРВАТСКЕ 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ Д.Д. МОСТАР 

I 
Влада Федерације Босне и Херцеговине даје претходну 

сагласност за разрјешење вршиоца дужности члана 
Надзорног одбора ЈП Хрватске Телекомуникације д.д. 
Мостар, ради истека мандата и то: 

1. Радоје Видовић. 

II 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1108/2019 
03. октобра 2019. године 

Сарајево
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
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Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije 

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) a u vezi sa članom 9. 
Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem 
državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine 
("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 
96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 193. sjednici, 
održanoj 03.10.2019. godine, donosi 

ODLUKU 
O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA 
RAZRJEŠENJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA 

NADZORNOG ODBORA JP HRVATSKE 
TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR 

I. 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu 

saglasnost za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog 
odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar, radi isteka 
mandata i to: 

1. Radoje Vidović. 

II. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1108/2019 
03. oktobra 2019. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

 
Temeljem članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije 

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 9. 
Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa 
sudjelovanjem državnog kapitala iz mjerodavnosti Federacije 
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, 
donosi 

ODLUKU 
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA 

RAZRJEŠENJE VRŠITELJA DUŽNOSTI ČLANA 
NADZORNOG ODBORA JP HRVATSKE 
TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR 

I. 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu 

suglasnost za razrješenje vršitelja dužnosti člana Nadzornog 
odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar, radi isteka 
mandata i to: 

1. Radoje Vidović. 

II. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1108/2019 
03. listopada 2019. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

1343 
На основу члана 19. став (2) Закона о Влади Федерације 

Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", 
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), а у вези са чланом 10. 
Уредбе о вршењу овлаштења у привредним друштвима са 
учешћем државног капитала из надлежности Федерације 
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", 

бр. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 и 96/17), Влада Федерације Босне 
и Херцеговине, на 193. сједници, одржаној 03.10.2019. 
године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ХРВАТСКЕ 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ Д.Д. МОСТАР 

I 
Влада Федерације Босне и Херцеговине даје претходну 

сагласност за именовање вршиоца дужности члана 
Надзорног одбора ЈП Хрватске Телекомуникације д.д. 
Мостар испред државног капитала, до окончања конкурсне 
процедуре, а најдуже на временски период до три мјесеца, 
почев од дана ступања на снагу Одлуке Скупштине о 
именовању члана Надзорног одбора и то: 

1. Радоје Видовић. 

II 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1109/2019 
03. октобра 2019. године 

Сарајево
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije 

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 10. 
Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem 
državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine 
("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 
96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 193. sjednici, 
održanoj 03.10.2019. godine, donosi 

ODLUKU 
O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA 
IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA 

NADZORNOG ODBORA JP HRVATSKE 
TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR 

I. 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu 

saglasnost za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog 
odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar ispred 
državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže 
na vremenski period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na 
snagu Odluke Skupštine o imenovanju člana Nadzornog odbora i 
to: 

1. Radoje Vidović. 

II. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1109/2019 
03. oktobra 2019. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

 
Temeljem članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije 

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 10. 
Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa 
sudjelovanjem državnog kapitala iz mjerodavnosti Federacije 
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i 
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Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, 
donosi 

ODLUKU 
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA 

IMENOVANJE VRŠITELJA DUŽNOSTI ČLANA 
NADZORNOG ODBORA JP HRVATSKE 
TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR 

I. 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu 

suglasnost za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog 
odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar ispred 
državnog kapitala, do okončanja natječajne procedure, a najdulje 
na vremensko razdoblje do tri mjeseca, počev od dana stupanja 
na snagu Odluke Skupštine o imenovanju člana Nadzornog 
odbora i to: 

1. Radoje Vidović. 

II. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1109/2019 
03. listopada 2019. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

1344 
На основу члана 115. став (2) Закона о организацији 

органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине 
("Службене новине Федерације БиХ", број 35/05), Влада 
Федерације Босне и Херцеговине, на 193. сједници, одржаној 
03.10.2019. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШТЕЊЕ 

БИВШЕ ВОЈНЕ ЛОКАЦИЈЕ "КЛАДЕ" ОПЋИНИ 
ДОЊИ ВАКУФ 

I 
Даје се на привремено кориштење, на период од 10 

година, Опћини Доњи Вакуф земљиште са припадајућом 
инфраструктуром, означено као к.ч. 549, по култури 
ораница, уписана у зк. ул. 4954, К.О. СП_Доњи Вакуф, 
површине 97.686 м2, без накнаде. 

II 
Опћина Доњи Вакуф не може некретнину из тачке I ове 

одлуке уступити на кориштење трећим лицима или дати у 
закуп без сагласности Владе Федерације Босне и 
Херцеговине. 

III 
Задужује се Служба за заједничке послове органа и 

тијела Федерације Босне и Херцеговине да сачини уговор 
којим ће се уредити питање накнаде за комуналне услуге и 
одржавање инфраструктуре (утрошак електричне енергије, 
гријања, воде, телефона, одвоза отпада и других обавеза 
насталих кориштењем некретнина) и изврши записничку 
примопредају земљишта из тачке I ове одлуке. 

IV 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1110/2019 
03. октобра 2019. године 

Сарајево 
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 115. stav (2) Zakona o organizaciji organa 

uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, 
donosi 

ODLUKU 
O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE BIVŠE 
VOJNE LOKACIJE "KLADE" OPĆINI DONJI VAKUF 

I. 
Daje se na privremeno korištenje, na period od 10 godina, 

Općini Donji Vakuf zemljište sa pripadajućom infrastrukturom, 
označeno kao k.č. 549, po kulturi oranica, upisana u zk. ul. 4954, 
K.O. SP_Donji Vakuf, površine 97.686 m2, bez naknade. 

II. 
Općina Donji Vakuf ne može nekretninu iz tačke I. ove 

odluke ustupiti na korištenje trećim licima ili dati u zakup bez 
saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. 

III. 
Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela 

Federacije Bosne i Hercegovine da sačini ugovor kojim će se 
urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje 
infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, 
telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem 
nekretnina) i izvrši zapisničku primopredaju zemljišta iz tačke I. 
ove odluke. 

IV. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1110/2019 
03. oktobra 2019. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

 
Na temelju članka 115. stavak (2) Zakona o organizaciji 

organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, 
donosi 

ODLUKU 
O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE BIVŠE 
VOJNE LOKACIJE "KLADE" OPĆINI DONJI VAKUF 

I. 
Daje se na privremeno korištenje, na razdoblje od 10 

godina, Općini Donji Vakuf zemljište sa pripadajućom 
infrastrukturom, označeno kao k.č. 549, po kulturi oranica, 
upisana u zk. ul. 4954, K.O. SP_Donji Vakuf, površine 97.686 
m2, bez naknade. 

II. 
Općina Donji Vakuf ne može nekretninu iz tačke I. ove 

odluke ustupiti na korištenje trećim licima ili dati u zakup bez 
suglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. 

III. 
Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela 

Federacije Bosne i Hercegovine da sačini ugovor kojim će se 
urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje 
infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, 
telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem 
nekretnina) i izvrši zapisničku primopredaju zemljišta iz točke I. 
ove odluke. 
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IV. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1110/2019 
03. listopada 2019. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

1345 
На основу члана 115. став (2) Закона о организацији 

органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине 
("Службене новине Федерације БиХ", број 35/05), Влада 
Федерације Босне и Херцеговине, на 193. сједници, одржаној 
03.10.2019. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШТЕЊЕ 

СКЛАДИШТА ПОГОНСКОГ ГОРИВА "ПАСЦИ" 
ГРАДУ ЖИВИНИЦЕ 

I 
Даје се на привремено кориштење Граду Живинице, 

складиште погонског горива "Пасци", на период од 5 година, 
без накнаде, и то парцеле означене као к.ч. 1856, 1857, 1858, 
1859, 1863, 1864, 1893/3, 1897/4, 2425/3, 1872/2, 1869/2, 
1866/2, 1867 и 1868/2, К.О. Пасци, површине 36.507 м2, са 
припадајућим објектима и инфраструктуром. 

II 
Град Живинице не може некретнине из тачке I ове 

одлуке уступити на кориштење трећим лицима или дати у 
закуп без сагласности Владе Федерације Босне и 
Херцеговине. 

III 
Задужује се Служба за заједничке послове органа и 

тијела Федерације Босне и Херцеговине да сачини уговор 
којим ће се уредити питање накнаде за комуналне услуге и 
одржавање инфраструктуре (утрошак електричне енергије, 
гријања, воде, телефона, одвоза отпада и других обавеза 
насталих кориштењем некретнина). 

IV 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1111/2019 
03. октобра 2019. године 

Сарајево 
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 115. stav (2) Zakona o organizaciji organa 

uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, 
donosi 

ODLUKU 
O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE 

SKLADIŠTA POGONSKOG GORIVA "PASCI" GRADU 
ŽIVINICE 

I. 
Daje se na privremeno korištenje Gradu Živinice, skladište 

pogonskog goriva "Pasci", na period od 5 godina, bez naknade, i 
to parcele označene kao k.č. 1856, 1857, 1858, 1859, 1863, 1864, 
1893/3, 1897/4, 2425/3, 1872/2, 1869/2, 1866/2, 1867 i 1868/2, 
K.O. Pasci, površine 36.507 m2, sa pripadajućim objektima i 
infrastrukturom. 

II. 
Grad Živinice ne može nekretnine iz tačke I. ove odluke 

ustupiti na korištenje trećim licima ili dati u zakup bez saglasnosti 
Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. 

III. 
Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela 

Federacije Bosne i Hercegovine da sačini ugovor kojim će se 
urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje 
infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, 
telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem 
nekretnina). 

IV. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1111/2019 
03. oktobra 2019. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

 
Na temelju članka 115. stavak (2) Zakona o organizaciji 

organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, 
donosi 

ODLUKU 
O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE 

SKLADIŠTA POGONSKOG GORIVA "PASCI" GRADU 
ŽIVINICE 

I. 
Daje se na privremeno korištenje Gradu Živinice, skladište 

pogonskog goriva "Pasci", na razdoblje od 5 godina, bez 
naknade, i to parcele označene kao k.č. 1856, 1857, 1858, 1859, 
1863, 1864, 1893/3, 1897/4, 2425/3, 1872/2, 1869/2, 1866/2, 
1867 i 1868/2, K.O. Pasci, površine 36.507 m2, sa pripadajućim 
objektima i infrastrukturom. 

II. 
Grad Živinice ne može nekretnine iz točke I. ove odluke 

ustupiti na korištenje trećim licima ili dati u zakup bez 
suglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. 

III. 
Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela 

Federacije Bosne i Hercegovine da sačini ugovor kojim će se 
urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje 
infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, 
telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem 
nekretnina). 

IV. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1111/2019 
03. listopada 2019. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

1346 
На основу члана 19. став (2) Закона о Влади Федерације 

Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", 
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације 
Босне и Херцеговине, на 193. сједници, одржаној 03.10.2019. 
године, доноси 
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ОДЛУКУ 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ 

ПРОДАЈЕ 2 (ДВА) СЛУЖБЕНА ПУТНИЧКА 
АУТОМОБИЛА СЛУЖБЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ ОРГАНА И ТИЈЕЛА ФЕДЕРАЦИЈЕ  
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

I 
Одлука о одобравању продаје 2 (два) службена 

путничка аутомобила Службе за заједничке послове органа и 
тијела Федерације Босне и Херцеговине, В. број 114/2019 од 
07.02.2019. године ("Службене новине Федерације БиХ", 
број 9/19) престаје да важи. 

II 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1112/2019 
03. октобра 2019. године 

Сарајево 
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije 

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, 
donosi 

ODLUKU 
O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ODOBRAVANJU 

PRODAJE 2 (DVA) SLUŽBENA PUTNIČKA 
AUTOMOBILA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 

ORGANA I TIJELA FEDERACIJE  
BOSNE I HERCEGOVINE 

I. 
Odluka o odobravanju prodaje 2 (dva) službena putnička 

automobila Službe za zajedničke poslove organa i tijela 
Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj 114/2019 od 
07.02.2019. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 
9/19) prestaje da važi. 

II. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1112/2019 
03. oktobra 2019. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

 
Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije 

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, 
donosi 

ODLUKU 
O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ODOBRAVANJU 

PRODAJE 2 (DVA) SLUŽBENA PUTNIČKA 
AUTOMOBILA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 

ORGANA I TIJELA FEDERACIJE  
BOSNE I HERCEGOVINE 

I. 
Odluka o odobravanju prodaje 2 (dva) službena putnička 

automobila Službe za zajedničke poslove organa i tijela 
Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj 114/2019 od 
07.02.2019. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 
9/19) prestaje da važi. 

II. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1112/2019 
03. listopada 2019. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

1347 
На основу члана 61. став (1) Закона о буџетима у 

Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине 
Федерације БиХ", бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 
104/16, 5/18 и 11/19) и члана 11. став (1) Закона о 
извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 
2019. годину ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 11/19 
и 53/19), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 193. 
сједници, одржаној 03.10.2019. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА ИЗ 

ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БУЏЕТА 
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2019. 

ГОДИНУ ВЛАДИ ФЕДЕРАЦИЈЕ  
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

I 
Из "Текуће резерве Владе Федерације" Буџета Федера-

ције Босне и Херцеговине за 2019. годину ("Службене 
новине Федерације БиХ", бр. 11/19 и 53/19) одобрава се 
издвајање средстава Влади Федерације Босне и Херцеговине 
раздјел 12, глава 1201, ради реализације става (1) тачке V. 
Одлуке о именовању лица за провођење поступка престанка 
рада Федералног фонда за помоћ настрадалим подручјима од 
природне непогоде на територији Федерације Босне и 
Херцеговине у износу од 11.500,00 КМ, на економски код: 

- 613900 - Уговорене и друге посебне услуге. 

II 
Средства из тачке I ове одлуке издвајају се са раздјела 

12, глава 1201, позиција 600000 - "Текућа резерва Владе 
Федерације" Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 
2019. годину. 

III 
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално 

министарство финансија - Федерално министарство финан-
ција и Генерални секретаријат Владе Федерације Босне и 
Херцеговине, свако у оквиру своје надлежности. 

IV 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1118/2019 
03. октобра 2019. године 

Сарајево
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 61. stav (1) Zakona o budžetima u 

Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 
11/19) i člana 11. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta 
Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene 
novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije 
Bosne i Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. 
godine, donosi 
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ODLUKU 
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ 

TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDŽETA 
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE  
ZA 2019. GODINU VLADI FEDERACIJE  

BOSNE I HERCEGOVINE 

I. 
Iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije 

Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19) odobrava se izdvajanje 
sredstava Vladi Federacije Bosne i Hercegovine razdjel 12, glava 
1201, radi realizacije stava (1) tačke V. Odluke o imenovanju lica 
za provođenje postupka prestanka rada Federalnog fonda za 
pomoć nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriji 
Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 11.500,00 KM, na 
ekonomski kod: 

- 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge. 

II. 
Sredstva iz tačke I. ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12, 

glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća rezerva Vlade Federacije" 
Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu. 

III. 
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno 

ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i 
Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, 
svako u okviru svoje nadležnosti. 

IV. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1118/2019 
03. oktobra 2019. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

 
Na temelju članka 61. stavak (1) Zakona o proračunima u 

Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 
11/19) i članka 11. stavak (1) Zakona o izvršavanju Proračuna 
Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene 
novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije 
Bosne i Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. 
godine, donosi 

ODLUKU 
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ 

TEKUĆE PRIČUVE VLADE FEDERACIJE PRORAČUNA 
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE  
ZA 2019. GODINU VLADI FEDERACIJE  

BOSNE I HERCEGOVINE 

I. 
Iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije 

Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19) odobrava se izdvajanje 
sredstava Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, razdjel 12, glava 
1201, radi realizacije stavka (1) točke V. Odluke o imenovanju 
lica za provođenje postupka prestanka rada Federalnog fonda za 
pomoć nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriji 
Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 11.500,00 KM na 
ekonomski kod: 

- 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge. 

II. 
Sredstva iz točke I. ove Odluke izdvajaju se s razdjela 12, 

glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća pričuva Vlade Federacije" 
Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu. 

III. 
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno 

ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i 
Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, 
svatko u okviru svoje nadležnosti. 

IV. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1118/2019 
03. listopada 2019. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

1348 
На основу члана 61. став (1) Закона о буџетима у 

Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине 
Федерације БиХ", бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 
104/16, 5/18 и 11/19) и члана 11. став (1) Закона о 
извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 
2019. годину ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 11/19 
и 53/19), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 193. 
сједници, одржаној 03.10.2019. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА ИЗ 

ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БУЏЕТА 
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  
ЗА 2019. ГОДИНУ ВЛАДИ ФЕДЕРАЦИЈЕ  

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

I 
Из "Текуће резерве Владе Федерације" Буџета 

Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину 
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 11/19 и 53/19) 
одобрава се издвајање средстава Влади Федерације Босне и 
Херцеговине раздјел 12, глава 1201, за реконструкцију/ 
санацију/адаптацију зграде Владе Федерације Босне и 
Херцеговине у Сарајеву и објекта пословне зграде "Стаклена 
банка" у Мостару у износу од 13.004.038,00 КМ, на 
економски код: 

- 821600 - Реконструкција и инвестицијско 
одржавање (Пројекат 1000292). 

II 
Средства из тачке I ове одлуке издвајају се са раздјела 

12, глава 1201, позиција 600000 - "Текућа резерва Владе 
Федерације" Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 
2019. годину. 

III 
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално 

министарство финансија - Федерално министарство финан-
ција и Генерални секретаријат Владе Федерације Босне и 
Херцеговине, свако у оквиру своје надлежности. 

IV 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1119/2019 
03. октобра 2019. године 

Сарајево
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 61. stav (1) Zakona o budžetima u 

Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 
11/19) i člana 11. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta 
Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene 
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novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije 
Bosne i Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. 
godine, donosi 

ODLUKU 
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ 

TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDŽETA 
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE  
ZA 2019. GODINU VLADI FEDERACIJE  

BOSNE I HERCEGOVINE 

I. 
Iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije 

Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19) odobrava se izdvajanje 
sredstava Vladi Federacije Bosne i Hercegovine razdjel 12, glava 
1201, za rekonstrukciju/sanaciju/adaptaciju zgrade Vlade 
Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i objekta poslovne 
zgrade "Staklena banka" u Mostaru u iznosu od 13.004.038,00 
KM, na ekonomski kod: 

- 821600 - Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 
(Projekat 1000292). 

II. 
Sredstva iz tačke I. ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12, 

glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća rezerva Vlade Federacije" 
Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu. 

III. 
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar-

stvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Generalni 
sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, svako u 
okviru svoje nadležnosti. 

IV. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1119/2019 
03. oktobra 2019. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

 
Na temelju članka 61. stavak (1) Zakona o proračunima u 

Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 
11/19) i članka 11. stavak (1) Zakona o izvršavanju Proračuna 
Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene 
novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije 
Bosne i Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. 
godine, donosi 

ODLUKU 
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ 

TEKUĆE PRIČUVE VLADE FEDERACIJE PRORAČUNA 
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE  
ZA 2019. GODINU VLADI FEDERACIJE  

BOSNE I HERCEGOVINE 

I. 
Iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije 

Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19) odobrava se izdvajanje 
sredstava Vladi Federacije Bosne i Hercegovine razdjel 12, glava 
1201, za rekonstrukciju/sanaciju/adaptaciju zgrade Vlade 
Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i objekta poslovne 
zgrade "Staklena banka" u Mostaru u iznosu od 13.004.038,00 
KM na ekonomski kod: 

- 821600 - Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 
(Projekat 1000292). 

II. 
Sredstva iz točke I. ove odluke izdvajaju se s razdjela 12, 

glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća pričuva Vlade Federacije" 
Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu. 

III. 
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno 

ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i 
Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, 
svatko u okviru svoje nadležnosti. 

IV. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1119/2019 
03. listopada 2019. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО РАДА И 
СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

1349 
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u 

Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije 
BiH", broj 35/05), čl. 23. stav (3) i 66. Zakona o profesionalnoj 
rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa 
invaliditetom ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10) i 
člana 9. Pravilnika o sadržaju i načinu provođenja nadzora nad 
zakonitošću rada, općih akata i stručnog rada ustanova, 
privrednih društava, zaštitnih radionica i radnog centra 
("Službene novine Federacije BiH", broj 21/11), federalni 
ministar rada i socijalne politike donosi 

RJEŠENJE 
O IZMJENI RJEŠENJA O OSNIVANJU KOMISIJE ZA 

UTVRĐIVANJE USLOVA ZA POČETAK RADA 
PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA 
SA INVALIDITETOM I PROVOĐENJE NADZORA NAD 

STRUČNIM RADOM USTANOVA, PRIVREDNIH 
DRUŠTAVA, ZAŠTITNIH RADIONICA I RADNIH 

CENTARA 

I. 
Mijenja se tačka 1. podtačka 3. Rješenja o osnivanju 

Komisije za utvrđivanje uslova za početak rada privrednog 
društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i provođenje 
nadzora nad stručnim radom ustanova, privrednih društava, 
zaštitnih radionica i radnih centara broj 02-34/2-886/19MA od 
05.04.2019. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 
25/19), na način da ista glasi: 

3. Lejla Džanko, član. 

II. 
U ostalom dijelu Rješenje o osnivanju Komisije za 

utvrđivanje uslova za početak rada privrednog društva za 
zapošljavanje osoba sa invaliditetom i provođenje nadzora nad 
stručnim radom ustanova, privrednih društava, zaštitnih radionica 
i radnih centara broj 02-34/2-886/19MA od 05.04.2019. godine 
("Službene novine Federacije BiH", broj 25/19) ostaje 
nepromijenjeno. 

III 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 02-34/2-886/19 LDZ 
30. septembra/rujna 2019. godine 

Sarajevo
Ministar 

Vesko Drljača, s. r.
 

(Sl-1072/19-F) 
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ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ЗА 
ПИТАЊА БОРАЦА/БРАНИТЕЉА И 

ИНВАЛИДА ОДБРАМБЕНО-
ОСЛОБОДИЛАЧКОГ/ДОМОВИНСКОГ 

РАТА 

1350 
На основу члана 55б. став 3. Закона о правима 

бранилаца и чланова њихових породица ("Службене новине 
Федерације БиХ", бр. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 и 90/17), а у 
вези с чланом 51. Закона о правима демобилизираних 
бранилаца и чланова њихових породица ("Службене новине 
Федерације БиХ", број 54/19), федерални министар за 
питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата 
доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 
УСПОСТАВИ ЈЕДИНСТВЕНОГ РЕГИСТРА 

БРАНИЛАЦА И КОРИСНИКА ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ 
БРАНИЛАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о успостави Јединственог регистра 

бранилаца и корисника права из области бранилачко-
инвалидске заштите ("Службене новине Федерације БиХ", 
број 7/18), у члану 2. став (3), на крају реченице иза ријечи 
"потребе", додаје се зарез и ријечи: "осим података који ће 
бити објављени на wеб страници Федералног министарства." 

Члан 2. 
Иза члана 16. додају се нови чл. 16а. и 16б. који гласе: 

"Члан 16а. 
(Објава Јединственог регистра) 

(1)  Јединствени регистар бранилаца и корисника права 
из области бранилачко-инвалидске заштите објавит ће 
се на wеб страници Федералног министарства. 

(2)  На wеб страници Федералног министарства објавит 
ће се сљедећи подаци: 
а) презиме и име, име оца, датум рођења; 
б) број дана учешћа у Оружаним снагама; 
ц) компонента Оружаних снага; 

Члан 16б. 
Предсједници Савеза репрезентативних удружења 

бранилаца ће имати посебно одобрење и посебну могућност 
приступа Јединственом регистру бранилаца и корисника 
права из области бранилачко-инвалидске заштите." 

Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Број 05-41-2737/19 
02. октобра 2019. године 

Сарајево 
Министар 

Доц. др Салко Букваревић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 55b. stav 3. Zakona o pravima branilaca i 

članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", 
br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17), a u vezi s članom 51. 
Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih 
porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19), 
federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-
oslobodilačkog rata donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USPOSTAVI 

JEDINSTVENOG REGISTRA BRANILACA I 
KORISNIKA PRAVA IZ OBLASTI BRANILAČKO-

INVALIDSKE ZAŠTITE 

Član 1. 
U Pravilniku o uspostavi Jedinstvenog registra branilaca i 

korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite 
("Službene novine Federacije BiH", broj 7/18), u članu 2. stav 
(3), na kraju rečenice iza riječi "potrebe", dodaje se zarez i riječi: 
"osim podataka koji će biti objavljeni na web stranici Federalnog 
ministarstva." 

Član 2. 
Iza člana 16. dodaju se novi čl. 16a. i 16b. koji glase: 

"Član 16a. 
(Objava Jedinstvenog registra) 

(1) Jedinstveni registar branilaca i korisnika prava iz oblasti 
branilačko-invalidske zaštite objavit će se na web stranici 
Federalnog ministarstva. 

(2) Na web stranici Federalnog ministarstva objavit će se 
sljedeći podaci: 
a) prezime i ime, ime oca, datum rođenja; 
b) broj dana učešća u Oružanim snagama; 
c) komponenta Oružanih snaga; 

Član 16b. 
Predsjednici Saveza reprezentativnih udruženja branilaca će 

imati posebno odobrenje i posebnu mogućnost pristupa 
Jedinstvenom registru branilaca i korisnika prava iz oblasti 
branilačko-invalidske zaštite." 

Član 3. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 05-41-2737/19 
02. oktobra 2019. godine 

Sarajevo
Ministar 

Doc. dr. Salko Bukvarević, s. r.
 

 
Na temelju članka 55b. stavak 3. Zakona o pravima 

branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17), a u svezi s člankom 
51. Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih 
obitelji ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19), federalni 
ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USPOSTAVI 

JEDINSTVENOG REGISTRA BRANITELJA I 
KORISNIKA PRAVA IZ OBLASTI BRANITELJSKO-

INVALIDSKE ZAŠTITE 

Članak 1. 
U Pravilniku o uspostavi Jedinstvenog registra branitelja i 

korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite 
("Službene novine Federacije BiH", broj 7/18), u članku 2. stavak 
(3), na kraju rečenice iza riječi "potrebe", dodaje se zarez i riječi: 
"osim podataka koji će biti objavljeni na web stranici Federalnog 
ministarstva." 

Članak 2. 
Iza članka 16. dodaju se novi čl. 16a. i 16b. koji glase: 

"Članak 16a. 
(Objava Jedinstvenog registra) 

(1) Jedinstveni registar branitelja i korisnika prava iz oblasti 
braniteljsko-invalidske zaštite objavit će se na web 
stranici Federalnog ministarstva. 
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(2) Na web stranici Federalnog ministarstva objavit će se 
sljedeći podaci: 
a) prezime i ime, ime oca, datum rođenja; 
b) broj dana učešća u Oružanim snagama; 
c) komponenta Oružanih snaga; 

Članak 16b. 
Predsjednici Saveza reprezentativnih udruga branitelja će 

imati posebno odobrenje i posebnu mogućnost pristupa 
Jedinstvenom registru branitelja i korisnika prava iz oblasti 
braniteljsko-invalidske zaštite." 

Članak 3. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 05-41-2737/19 
02. listopada 2019. godine 

Sarajevo 
Ministar 

Doc. dr. Salko Bukvarević, v. r.
 

УСТАВНИ СУД 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1351 
Уставни суд Босне и Херцеговине у Великом вијећу, у 

предмету број АП 3358/17, рјешавајући апелацију Е. Б., на 
основу члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 57 
став (2) тачка б), члана 59 ст. (1) и (2) и члана 62 став (1) 
Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени 
текст ("Службени гласник Босне и Херцеговине" број 94/14), 
у саставу: 

Златко М. Кнежевић, предсједник 
Мато Тадић, потпредсједник 
Мирсад Ћеман, потпредсједник 
Валерија Галић, судија 
Миодраг Симовић, судија 
Сеада Палаврић, судија 
на сједници одржаној 10. септембра 2019. године донио 

је 

ОДЛУКУ О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ1 
Усваја се апелација Е. Б. 
Утврђује се повреда права из члана II/3е) Устава Босне и 

Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за 
заштиту људских права и основних слобода. 

Укида се Пресуда Кантоналног суда у Тузли број 32 0 П 
212903 15 Гж од 7. јула 2017. године. 

Предмет се враћа Кантоналном суду у Тузли који је 
дужан да по хитном поступку донесе нову одлуку у складу са 
чланом II/3е) Устава Босне и Херцеговине и чланом 6 став 1 
Европске конвенције за заштиту људских права и основних 
слобода. 

Налаже се Кантоналном суду у Тузли да, у складу са 
чланом 72 став (5) Правила Уставног суда Босне и 
Херцеговине, у року од 90 дана од дана достављања ове 
одлуке обавијести Уставни суд Босне и Херцеговине о 
предузетим мјерама с циљем извршења ове одлуке. 

Одлуку објавити у "Службеном гласнику Босне и 
Херцеговине", "Службеним новинама Федерације Босне и 
Херцеговине", "Службеном гласнику Републике Српске" и 
"Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и 
Херцеговине". 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
I. Увод 

1. Апелант Е. Б. (у даљњем тексту: апелант), којег 
заступа Амир Мешић, адвокат из Тузле, поднио је 4. августа 

                                                                 
1 Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 66/19 

2017. године апелацију Уставном суду Босне и Херцеговине 
(у даљњем тексту: Уставни суд) против Пресуде Кантоналног 
суда у Тузли (у даљњем тексту: Кантонални суд) број 32 0 П 
212903 15 Гж од 7. јула 2017. године. 

II. Поступак пред Уставним судом 

2. На основу члана 23 Правила Уставног суда, од 
Кантоналног суда и пуномоћника тужених Борислава 
Колановића, Љиљане Ђојић и Дариа Колановића (сви у 
даљњем тексту: тужени или тужени родитељи и тужени 
Дарио) затражено је 13. марта 2019. године да доставе 
одговор на апелацију. 

3. Кантонални суд и пуномоћник тужених су одговор на 
апелацију доставили 22, односно 26. марта 2019. године. 

III. Чињенично стање 

4. Чињенице предмета које произлазе из апелационих 
навода и докумената предочених Уставном суду могу да се 
сумирају на сљедећи начин. 

Уводне напомене 

5. Општински суд у Тузли (у даљњем тексту: 
Општински суд), поступајући по приједлогу Кантоналног 
тужилаштва ТК у кривичном предмету према тада 
малољетном туженом Дариу, због кривичног дјела 
учествовања у тучи из члана 174 став (1) Кривичног закона 
Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: 
КЗФБиХ), за изрицање васпитне мјере појачаног надзора 
родитеља, донио је Рјешење број 32 0 Км 019748 10 Км од 25. 
априла 2011. године којим је туженом Дариу изречена 
предложена васпитна мјера. Истим рјешењем у диспозитиву 
апелант је као оштећени у том предмету имовинскоправним 
захтјевом упућен на парницу, те је одлучено и о трошковима 
кривичног поступка. 

6. Из образложења рјешења произлази да је на основу 
проведених доказа Општински суд утврдио да је тужени 
Дарио 25. децембра 2009. године око 05.00 часова у Тузли, у 
ул. Хусинских рудара б. б., свјестан да у тучи може другом да 
буде нанесена тешка тјелесна повреда, а на коју посљедицу је 
пристао, учествовао у тучи заједно са још пет лица, те је том 
приликом апелант задобио тешку тјелесну повреду, тако да су 
се у радњама туженог Дариа стекла сва обиљежја кривичног 
дјела учествовања у тучи из члана 174 став (1) КЗФБиХ. До 
таквог увјерења Општински суд је дошао на основу 
проведених доказа, и то исказа саслушаних свједока, али и 
материјалних доказа у спису. 

Парнични поступак 

7. Апелант је 4. јула 2011. године покренуо парнични 
поступак против тужених ради исплате различитих видова 
нематеријалне штете. 

8. Пресудом Општинског суда број 32 0 П 212903 14 П 
од 28. јануара 2015. године обавезани су тужени да апеланту 
на име нематеријалне штете солидарно исплате износ од 
9.470,00 КМ (по основу претрпљеног страха, претрпљених 
физичких и душевних болова), све са законском затезном 
каматом почевши од 4. јула 2011. године и трошковима 
парничног поступка. Захтјев за накнаду трошкова поступка 
преко досуђеног износа је одбијен. 

9. На основу проведених доказа које је Општински суд 
таксативно побројао на страници 2 образложења, те њиховом 
оцјеном, у смислу члана 8 Закона о парничном поступку (у 
даљњем тексту: ЗПП), Општински суд је утврдио да су 
тужени одговорни за насталу штету обавезавши их да штету 
солидарно накнаде примјеном чл. 160, 165 и 206 став (4) 
Закона о облигационим односима (у даљњем тексту: ЗОО). 

10. Такав став Општински суд је засновао на 
проведеним доказима, и то рјешењу из тачке 5 ове одлуке, 
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службеној забиљешци МУП-а Тузланског кантона од 26. 
децембра 2009. године из које су произашли детаљи о 
спорном случају, укључујући и сва имена лица која су 
учествовала у спорном догађају. Потом се Општински суд 
осврнуо на чињеницу да је тужени Дарио сада пунољетан и 
на приговор тужених о недостатку пасивне легитимације 
тужених родитеља, али је приговор оцијењен као неоснован 
јер се одговорност родитеља за малољетно дијете просуђује 
према времену настанка штетног догађаја, па чињеница да је 
касније наступила пунољетност дјетета не ослобађа родитеље 
њихове одговорности. У вези с тим, Општински суд се позвао 
на одредбу члана 165 став (4) ЗОО-а према којој родитељи 
одговарају за штету коју проузрокује њихово дијете које је 
навршило седам година ако докажу да је штета настала без 
њихове кривице. Дакле, како је нагласио Општински суд, 
одговорност родитеља се претпоставља, а они се могу 
ослободити одговорности само ако докажу да је штета 
настала без њихове кривице, за што током поступка нису 
пружени докази, а из расположивих докумената управо 
произлази да су у конкретном случају пропустили дужни 
надзор над тада малољетним дјететом (вријеме почињења 
кривичног дјела, мјесто извршења кривичног дјела и сл.). 

11. У вези са одговорношћу туженог Дариа, Општински 
суд је навео да је током поступка утврђено да је у вријеме 
почињења кривичног дјела имао непуних 17 година и да 
сходно члану 160 став (3) ЗОО-а за насталу штету одговара 
према општим правилима о одговорности за штету. На 
основу приложених докумената Општински суд је утврдио да 
је до апелантовог повређивања дошло услијед међусобне туче 
више лица (која су именована у образложењу) цијенећи при 
томе да је сам тужени Дарио то потврдио у сачињеном 
записнику. Сходно томе, Општински суд је на основу свих 
проведених доказа утврдио да је тужени Дарио учествовао у 
тучи у којој је дошло до повређивања апеланта и којем је у 
кривичном поступку изречена васпитна мјера због кривичног 
дјела учествовања у тучи. 

12. Општински суд је истакао да на другачију оцјену 
суда нису могли да утичу наводи пуномоћника тужених да се 
тужени Дарио у кривичном поступку бранио сам будући да 
парнични суд не може испитивати законитост одлука 
донесених у кривичном поступку, а осим тога, ти наводи су у 
супротности са изведеним доказима, односно садржајем 
рјешења кривичног суда у којем је наведен бранилац туженог 
Дариа. 

13. Потом је Општински суд навео да учествовање у 
тучи има садржајно обиљежје јединства у противправној 
радњи свих утврђених учесника и стога за штету одговарају 
сви, и то солидарно. Затим је Општински суд навео да је 
тужени Дарио био овлашћен да у овом поступку пружи доказ 
како би се утврдило ко је од учесника у тучи и у којој мјери 
својим дјеловањем узроковао насталу посљедицу, али тужени 
Дарио током поступка није доказао ко је од лица која су 
учествовала у тучи нанио тјелесну повреду апеланту, нити се 
то може утврдити из записника о испитивању осумњичених 
за које је утврђено да су учествовали у тучи, те стога, према 
оцјени Општинског суда, постоји солидарна одговорност 
свих учесника у тучи за насталу штету. 

14. На околности висине штете током поступка вјештак 
медицинске струке је спровео вјештачење из којег је 
произашло да је тужилац у спорном догађају задобио тешку 
тјелесну повреду, а такав налаз је суд прихватио као 
објективан и тачан, о чему се Општински суд детаљно 
изјаснио, па је суд на основу налаза и мишљења вјештака, али 
и других материјалних доказа, те узевши у обзир и судску 
праксу, досудио нематеријалну штету као у изреци пресуде 
(детаљније о томе на стр. 4 и 5 образложења). 

15. Одлучујући о жалби тужених, Кантонални суд је 
Пресудом број 32 0 П 212903 15 Гж од 7. јула 2017. године 
уважио жалбу и првостепену пресуду преиначио тако што је 
апелантов тужбени захтјев у цијелости одбио, уз истовремено 
обавезивање апеланта на накнаду трошкова поступка (све 
прецизније наведено у изреци пресуде). Након што је испитао 
оспорену пресуду у свјетлу жалбених приговора, Кантонални 
суд је закључио да се жалбом правилно указује да је оспорена 
пресуда резултат погрешне примјене материјалног права. 

16. Образлажући такав став, Кантонални суд је навео да 
није спорно да је рјешењем из тачке 5 ове одлуке туженом 
Дариу изречена васпитна мјера појачаног надзора родитеља и 
да из образложења рјешења произлази да је тужени Дарио 
учествовао у тучи заједно са осталим именованим лицима и 
да је у тучи апелант задобио тешку тјелесну повреду и да су 
се у радњама туженог Дариа стекла сва обиљежја кривичног 
дјела учествовања у тучи из члана 174 став (1) КЗФБиХ. 
Међутим, како је Кантонални суд навео, рјешењем којим је 
туженом Дариу изречена васпитна мјера није утврђена 
кривична одговорност туженог Дариа (у диспозитиву тог 
рјешења није описано кривично дјело малољетника, нити је 
одређена његова правна квалификација), већ је само у 
образложењу описана радња коју је тужени Дарио извршио – 
учествовање у тучи из члана 174 став (1) КЗФБиХ, па стога 
парнични суд одлучујући о апелантовом имовинскоправном 
захтјеву није везан за одлуку кривичног суда јер кривични 
суд није ни расправљао питање кривичне одговорности 
туженог Дариа. 

17. У таквим околностима на апеланту је био терет 
доказивања узрочно-посљедичне везе између радње туженог 
Дариа (учествовања у тучи) и настанка предметне штете, а 
што апелант током поступка није доказао. Наведено тим 
прије што из записника с рочишта кривичног суда нити један 
од испитаних свједока није потврдио да је тужени Дарио 
ударио апеланта, а то ни сам апелант није потврдио. Сходно 
свему наведеном, Кантонални суд је закључио да апелант, у 
смислу члана 154 став (1), члана 158 и члана 160 став (3) 
ЗОО-а, није доказао да му је тужени Дарио, иако му је за 
учествовање у тучи изречена васпитна мјера појачаног 
надзора родитеља, нанио тјелесну повреду, односно починио 
потраживану штету, а слиједом тога није доказао ни 
одговорност тужених родитеља, у смислу члана 165 ЗОО-а. 
Због наведених разлога Кантонални суд је уважио жалбу, те 
је преоцјеном доказа – исправа одлучио као у изреци пресуде 
примјеном одредаба члана 229 тачке 2 и 4 ЗПП. 

IV. Апелација 
а) Наводи из апелације 

18. Апелант сматра да је оспореном пресудом 
Кантоналног суда повријеђено његово право на правично 
суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 
став 1 Европске конвенције за заштиту људских права и 
основних слобода (у даљњем тексту: Европска конвенција) и 
право на слободу и безбједност из члана II/3д) Устава Босне и 
Херцеговине и члана 5 Европске конвенције. У вези с 
кршењем ових права, апелант се позива на одредбе члана 12 
ЗПП којима је прописано да је суд у парничном поступку 
везан за пресуду кривичног суда о кривичноправној 
одговорности, а из рјешења Општинског суда произлази да је 
туженом Дариу изречена васпитна мјера појачаног надзора 
родитеља, а у том поступку су се утврдиле све релевантне 
околности спорног догађаја, испитани свједоци и тужени 
Дарио који је у свом исказу навео да се каје због извршења 
кривичног дјела које му је стављено на терет, те да су се у 
радњама туженог стекла сва обиљежја кривичног дјела 
учествовања у тучи из члана 174 став (1) КЗФБиХ. 
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19. У таквим околностима апелант сматра произвољним 
образложења Кантоналног суда да је терет доказивања 
узрочно-посљедичне везе између радњи туженог Дариа и 
настанка штете био на апеланту јер је апелант то у поступку 
доказао, а што јасно произлази из рјешења Општинског суда 
и других доказа који су проведени и у парничном, али и у 
кривичном поступку. Апелант тврди да Кантонални суд не 
може мијењати чињенично стање, нити занемарити одлуку 
која је донесена у кривичном поступку јер је за њу везан 
институтом претходног питања. У овом поступку се могао 
утврђивати евентуални апелантов допринос настанку штете, 
којег свакако нема јер сви докази упућују да апелант својим 
радњама није допринио настанку штете. Апелант указује да је 
Кантонални суд терет доказивања пребацио на њега, при 
чему је занемарио да оно што се тврди супротно мора бити и 
доказано, што је првостепени суд правилно образложио, а то 
је да ту чињеницу, осим оспоравања основаности тужбе, 
тужени нису доказали. Законитост одлуке у кривичном 
поступку се не може преиспитивати у парничном поступку, 
те апелант сматра да је оваквим поступањем Кантоналног 
суда апеланту онемогућено правично суђење. Апелант је 
предложио да Уставни суд анализом приложених докумената 
који су достављени уз апелацију утврди да ли је Кантонални 
суд поштовао законске принципе одређене КЗФБиХ, ЗПП и 
ЗОО за овај вид штете. Предложио је и да се утврди кршење 
његових права, те оспорена пресуда укине или да се оспорена 
пресуда преиначи и остави на снази првостепена пресуда. 

б) Одговор на апелацију 

20. Кантонални суд је у одговору на апелацију навео да 
су апелациони приговори неосновани и да тај суд у свему 
остаје при разлозима датим у оспореној пресуди. 

21. Пуномоћник тужених је, између осталог, истакао да 
је оспорена пресуда Кантоналног суда правилна и законита 
предложивши да се апелација одбије као неоснована. 

V. Релевантни прописи 

22. Закон о парничном поступку ("Службене новине 
ФБиХ" бр. 53/03, 73/05, 19/06 и 98/15). У конкретном случају 
примјењује се Закон о парничном поступку ("Службене 
новине Федерације БиХ" бр. 53/03, 73/05 и 19/06) који је 
важио у вријеме доношења оспорених одлука, а који у 
релевантном дијелу гласи: 

Члан 7. 
(1) Странке су дужне да изнесу све чињенице на којима 

заснивају своје захтјеве и да изводе доказе којима се утврђују 
те чињенице. 

(2) Суд је овлаштен да утврди и чињенице које странке 
нису изнијеле, ако из резултата расправе и доказивања 
произилази да странке иду за тим да располажу захтјевима 
којима не могу располагати (члан 3. став 2.). 

Члан 8. 
Које ће чињенице узети као доказане одлучује суд на 

основу слободне оцјене доказа. Суд ће савјесно и брижљиво 
оцијенити сваки доказ засебно и све доказе заједно. 

Члан 12. ст. (1) и (3) 
(1) Кад одлука суда зависи о рјешавању неког 

претходног питања које се односи на то да ли постоји неко 
право или правни однос, а о том питању још није донио 
одлуку суд или други надлежни орган (претходно питање), 
суд може сам ријешити то питање, ако посебним 
прописима није другачије одређено. 

(3) У парничном поступку суд је у погледу постојања 
кривичног дјела и кривичне одговорности учиниоца везан за 
правноснажну пресуду кривичног суда којом се оптужени 
оглашава кривим. 

VI - ДОКАЗИ И ИЗВОЂЕЊЕ ДОКАЗА 
1. Опште одредбе 

Члан 123. 
(1) Свака странка дужна је да докаже чињенице на 

којима заснива свој захтјев. 
(2) Суд ће слободном оцјеном доказа утврдити 

чињенице на основу којих ће донијети одлуку. 

Члан 229. став (1) тачке 2) и 4) 
Другостепени суд ће, у сједници вијећа или на основу 

одржане расправе, пресудом преиначити првостепену 
пресуду, ако утврди да постоји један од сљедећих разлога 
изнесених у жалби: 

2) ако је у сједници вијећа другачијом оцјеном исправа и 
посредно изведених доказа већ изведених пред првостепеним 
судом утврдио другачије чињенично стање него што је оно у 
првостепеној пресуди; 

4) ако сматра да је чињенично стање у првостепеној 
пресуди правилно утврђено, али да је првостепени суд 
погрешно примијенио материјално право; 

23. Кривични закон Федерације Босне и Херцеговине 
("Службене новине ФБиХ" бр. 36/03, 37/03 – исправка, 21/04 
– исправка, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 и 
75/17). У конкретном случају примјењује се Кривични закон 
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине 
ФБиХ" бр. 36/03, 37/03 – исправка, 21/04 – исправка, 69/04 и 
18/05) који је важио у вријеме почињења кривичног дјела, а 
који у релевантном дијелу гласи: 

Члан 174. 
Учествовање у тучи 

Ко учествује у тучи у којој је неко усмрћен или је другом 
нанесена тешка физичка повреда за само учествовање у 
тучи, 

казниће се казном затвора од три мјесеца до три 
године. 

24. Закон о облигационим односима ("Службени лист 
СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист РБиХ" 
бр. 2/92, 13/93 и 13/94 и "Службене новине Федерације БиХ" 
бр. 29/03 и 42/11). За потребе ове одлуке користи се текст 
прописа како је објављен у службеним гласилима јер није 
објављен на свим службеним језицима и писмима, а који у 
релевантном дијелу гласи: 

Основи одговорности 
Члан 154. став (1) 

(1) Ко другоме проузрокује штету дужан је накнадити 
је, уколико не докаже да је штета настала без његове 
кривице. 

Постојање кривице 
Члан 158. 

Кривица постоји када је штетник проузроковао штету 
намерно или непажњом. 

Одговорност малолетника 
Члан 160. став (3) 

(3) Малолетник са навршених четрнаест година 
одговара према општим правилима о одговорности за 
штету. 

Члан 165. став (4) 
(4) Родитељи одговарају за штету коју проузрокује 

другом њихово малолетно дете које је навршило седам 
година, осим ако докажу да је штета настала без њихове 
кривице. 

Солидарна одговорност 
Члан 206. ст. (1) и (4) 

(1) За штету коју је више лица проузроковало заједно, 
сви учесници одговарају солидарно. 
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(4) Кад је несумњиво да је штету проузроковало неко од 
два или више одређених лица која су на неки начин међусобно 
повезана, а не може се утврдити које је од њих штету 
проузроковало, та лица одговарају солидарно. 

VI. Допустивост 

25. У складу са чланом VI/3б) Устава Босне и 
Херцеговине, Уставни суд, такође, има апелациону 
надлежност у питањима која су садржана у овом уставу када 
она постану предмет спора због пресуде било којег суда у 
Босни и Херцеговини. 

26. У складу са чланом 18 став (1) Правила Уставног 
суда, Уставни суд може да разматра апелацију само ако су 
против пресуде, односно одлуке која се њоме оспорава, 
исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови могући према 
закону и ако је поднесена у року од 60 дана од дана када је 
подносилац апелације примио одлуку о посљедњем 
дјелотворном правном лијеку који је користио. 

27. У конкретном случају предмет оспоравања 
апелацијом је Пресуда Кантоналног суда број 32 0 П 212903 
15 Гж од 7. јула 2017. године против које нема других 
дјелотворних правних лијекова могућих према закону. Затим, 
оспорену пресуду апелант је примио 19. јула 2017. године, а 
апелација је поднесена 4. августа 2017. године, тј. у року од 
60 дана, како је прописано чланом 18 став (1) Правила 
Уставног суда. Коначно, апелација испуњава и услове из 
члана 18 ст. (3) и (4) Правила Уставног суда јер не постоји 
неки други формални разлог због којег апелација није 
допустива, нити је очигледно (prima facie) неоснована. 

28. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и 
Херцеговине, члана 18 ст. (1), (3) и (4) Правила Уставног 
суда, Уставни суд је утврдио да предметна апелација 
испуњава услове у погледу допустивости. 

VII. Меритум 

29. Апелант оспорава пресуду Кантоналног суда 
тврдећи да су том пресудом повријеђена његова права из 
члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 
Европске конвенције и члана II/3д) Устава Босне и 
Херцеговине и члана 5 Европске конвенције. 

Право на правично суђење 

30. Члан II/3 Устава Босне и Херцеговине у релевантном 
дијелу гласи: 

Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају 
људска права и основне слободе из става 2 овог члана, а она 
обухватају: 

е) Право на правичан поступак у грађанским и 
кривичним стварима и друга права у вези с кривичним 
поступком. 

31. Члан 6 Европске конвенције у релевантном дијелу 
гласи: 

1. Приликом утврђивања његових грађанских права и 
обавеза или кривичне оптужбе против њега, свако има право 
на правичну и јавну расправу у разумном року пред 
независним и непристрасним судом установљеним законом. 

32. У конкретном случају поступак који је апелант 
водио пред редовним судовима односио се на накнаду штете. 
Према пракси Уставног суда: "Право на накнаду штете у 
траженом износу представља право приватног карактера и, 
као такво, грађанско право на које се примјењују стандарди 
правичног суђења" (види Уставни суд, Одлука број АП 428/04 
од 23. марта 2005. године, став 22, објављена у "Службеном 
гласнику БиХ" број 32/05). 

33. Потом, Уставни суд указује на то да, према пракси 
Европског суда за људска права (у даљњем тексту: Европски 
суд) и Уставног суда, задатак ових судова није 

преиспитивање закључака редовних судова у погледу 
чињеничног стања и примјене права (види Европски суд, 
Pronina против Русије, одлука о допустивости од 30. јуна 
2005. године, апликација број 65167/01). Наиме, Уставни суд 
није надлежан да супституише редовне судове у процјени 
чињеница и доказа, већ је, генерално, задатак редовних 
судова да оцијене чињенице и доказе које су извели (види 
Европски суд, Thomas против Уједињеног Краљевства, 
пресуда од 10. маја 2005. године, апликација број 19354/02). 
Задатак Уставног суда је да испита да ли су, евентуално, 
повријеђена или занемарена уставна права (право на 
правично суђење, право на приступ суду, право на 
дјелотворан правни лијек и др.), те да ли је примјена закона 
била, евентуално, произвољна или дискриминациона. 

34. Уставни суд ће се, дакле, изузетно упустити у 
испитивање начина на који су надлежни судови утврђивали 
чињенице и на тако утврђене чињенице примијенили 
позитивноправне прописе када је очигледно да је у одређеном 
поступку дошло до произвољног поступања редовног суда, 
како у поступку утврђивања чињеница тако и примјене 
релевантних позитивноправних прописа (види Уставни суд, 
Одлука број АП 311/04 од 22. априла 2005. године, став 26). У 
контексту наведеног, Уставни суд подсјећа и да је у више 
својих одлука указао да очигледна произвољност у примјени 
релевантних прописа никада не може водити ка правичном 
поступку (види Уставни суд, Одлука број АП 1293/05 од 12. 
септембра 2006. године, тачка 25 и даље и, mutatis mutandis, 
Европски суд, Анђелковић против Србије, пресуда од 9. 
априла 2013. године, тачка 24). Сходно наведеном, Уставни 
суд ће испитати да ли је чињенично стање погрешно 
утврђено, односно да ли је приликом одлучења дошло до 
произвољне примјене материјалног и процесног права. 

35. Уставни суд запажа да се спорно питање односи на 
питање одговорности тужених за насталу штету коју апелант 
потражује по основу рјешења надлежног кривичног суда 
којим је туженом Дариу изречена васпитна мјера појачаног 
надзора родитеља. Уставни суд, такође, запажа да је 
кривични суд у образложењу рјешења утврдио релевантне 
околности конкретног случаја укључујући чињеницу да је 
тужени Дарио учествовао у тучи и да су се у његовим 
радњама стекла сва обиљежја бића кривичног дјела 
учествовања у тучи из члана 174 став (1) КЗФБиХ (види 
тачке 5 и 6 ове одлуке). 

36. Уставни суд запажа да редовни судови поводом 
питања одговорности тужених нису имали идентичан став 
тако да је првостепени суд у цијелости усвојио тужбени 
захтјев примјеном чл. 160, 165 и 206 став 4 ЗОО-а (види тачке 
од 8 до 14 ове одлуке). 

37. С друге стране, Кантонални суд је примјеном члана 
229 став (1) тачке 2) и 4) ЗПП уважио жалбу тужених, те 
првостепену пресуду преиначио на начин да је тужбени 
захтјев у цијелости одбио примјеном правила о терету 
доказивања. Уставни суд запажа да је Кантонални суд 
преоцјеном доказа утврдио да апелант понуђеним 
документима није доказао узрочно-посљедичну везу између 
радњи туженог Дариа (учествовање у тучи, односно 
наношења повреда апеланту) и настанка предметне штете. 
Кантонални суд је свој став засновао на образложењу да 
парнични суд није везан за одлуку кривичног суда, у смислу 
члана 12 став (3) ЗПП, којом је туженом Дариу изречена 
васпитна мјера јер кривични суд није расправљао питање 
кривичне одговорности туженог Дариа. У таквој ситуацији је, 
према оцјени Кантоналног суда, терет доказивања да је 
тужени Дарио учествовао у тучи, односно да је тужени Дарио 
апеланту нанио повреду био на апеланту. Сходно томе, 
Кантонални суд је закључио да апелант, у смислу члана 154 
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став 1, члана 158 и члана 160 став 3 ЗОО-а, није доказао да му 
је тужени Дарио починио потраживану штету (види тачке 
15˗17 ове одлуке). 

38. Апелант оспорава пресуду Кантоналног суда 
тврдећи да је суд произвољно терет доказивања пребацио на 
њега у ситуацији када је доказао да је тужени Дарио 
учествовао у тучи јер је рјешење кривичног суда заправо 
требало посматрати у свјетлу члана 12 став (1) ЗПП као 
претходно питање. Апелант тврди да је доказао и основ и 
висину потраживане штете јер тужени ничим нису 
поткријепили паушалне тврдње да је тужбени захтјев 
неоснован. 

39. Цијенећи оправданост изнесених приговора, 
Уставни суд, прије свега, запажа да је туженом Дариу 
рјешењем кривичног суда изречена васпитна мјера појачаног 
надзора родитеља због кривичног дјела учествовања у тучи 
из члана 174 став (1) КЗФБиХ. Уставни суд из образложења 
рјешења које је апелант доставио на увид и који је током 
поступка пред редовним судовима достављен као доказ 
запажа да је кривични суд утврдио релевантне околности 
спорног догађаја, укључујући и чињеницу да је тужени Дарио 
учествовао о тучи у којој је апелант задобио тешку тјелесну 
повреду због чега је туженом Дариу изречена васпитна мјера 
појачаног надзора родитеља (види тачку 6 ове одлуке). 
Уставни суд запажа да је Кантонални суд навео да одлуком 
кривичног суда није утврђивана кривична одговорност 
туженог Дариа и да стога суд, у смислу члана 12 став (3) ЗПП, 
није везан таквом одлуком. Уставни суд подсјећа да члан 12 
став (3) ЗПП прописује да је парнични суд у погледу 
постојања кривичног дјела и кривичне одговорности везан за 
правоснажну пресуду кривичног суда којом се оптужени 
проглашава кривим. 

40. Имајући у виду дато образложење Кантоналног суда 
(да одлуком кривичног суда није утврђивана кривична 
одговорност туженог Дариа) и да због тога тај суд није везан 
за такву одлуку, Уставном суду се такво образложење, које у 
потпуности искључује одлуку кривичног суда као доказ у 
парници, чини произвољним. Уставни суд сматра да 
околност да се рјешењем кривичног суда није утврђивала 
кривична одговорност туженог Дариа, per se, није могла 
искључити рјешење кривичног суда као валидног доказа у 
овом парничном поступку. Чињеница кривичне одговорности 
се није могла утврђивати по сили закона јер је тужени Дарио 
био малољетан у вријеме извршења предметног кривичног 
дјела. На начин како то сматра Кантонални суд, малољетници 
за које се рјешењем утврди да су учествовали у тучи били би 
привилеговани у поступцима ради накнаде штете јер за њих 
не би важила одлука кривичног суда. Такав став Уставни суд 
не може да подржи. Према мишљењу Уставног суда, не 
постоји нити један разлог да се чињеница коју је утврдио 
кривични суд, да је тужени Дарио учествовао у тучи, не узме 
у обзир као доказ у поступку ради накнаде штете само због 
тога што је тужени Дарио у вријеме извршења био 
малољетан, те у односу на њега из законом прописаних 
разлога није било могуће утврдити постојање кривичне 
одговорности. Према оцјени Уставног суда, Кантонални суд 
је на овај начин исказао претјерани формализам у примјени 
члана 12 став (3) ЗПП, стављајући на апеланта непотребан 
терет да доказује чињеницу да је тужени Дарио учествовао у 
тучи, а која произлази из рјешења кривичног суда (види тачку 
6 ове одлуке). Уставни суд сматра да из цитиране одредбе 
explicite не произлази да се одлука кривичног суда неће 
користити као доказ у парници у случају да одлуком 
кривичног суда није утврђивана нечија кривична 
одговорност. 

41. Према оцјени Уставног суда, околности конкретног 
случаја су такође налагале да Кантонални суд узме у обзир 
специфичност кривичног дјела које се остварило у радњама 
туженог Дариа (учествовање у тучи), под којим се 
подразумијева свака активна дјелатност више лица, била 
физичка или психичка, којом се доприноси да неко буде 
тјелесно повријеђен или лишен живота. Тешка тјелесна 
повреда и смрт неког лица представља објективни услов 
инкриминације, што значи да извршилац кривичног дјела 
учествовања у тучи као деликта угрожавања одговара само за 
учествовање у тучи. У вези с тим, Уставни суд запажа да је 
првостепени суд приликом одлучења узео у обзир природу 
кривичног дјела учествовања у тучи наводећи у том правцу 
да то кривично дјело има обиљежје јединства у 
противправној радњи свих учесника у тучи, из чега слиједи 
да за штету (наношење тешке тјелесне повреде апеланту), у 
ситуацији када тужени Дарио током поступка није пружио 
доказе из којих би се могло утврдити ко је од учесника туче 
апеланту нанио штету, одговарају солидарно сви учесници у 
тучи. Уставни суд дато образложење првостепеног суда не 
сматра произвољним. Сходно томе, Уставни суд сматра да се 
грађанска одговорност у конкретном случају, с обзиром на 
специфичност кривичног дјела учествовања у тучи и 
релевантне околности конкретног случаја, требала сагледати 
примјеном члана 206 став (4) ЗОО-а (види релевантне 
прописе) која говори о солидарној одговорности за штету, 
како је то учинио првостепени суд. 

42. Имајући у виду све релевантне околности 
конкретног случаја, Уставни суд сматра да се може 
закључити да су апелантови приговори оправдани и да је 
оспореном пресудом Кантоналног суда прекршено 
апелантово право на правично суђење из члана II/3е) Устава 
Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције. 

43. Стога, Уставни суд закључује да је оспореном 
пресудом Кантоналног суда прекршено апелантово право на 
правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине 
и члана 6 став 1 Европске конвенције. 

Право на слободу и безбједност 

44. У вези са апелантовим позивањем на кршења права 
на слободу и безбједност из члана II/3д) Устава Босне и 
Херцеговине и члана 5 Европске конвенције, Уставни суд 
сматра да се оспореном пресудом не покреће питање кршење 
наведеног права. 

VIII. Закључак 

45. Уставни суд закључује да је пресудом Кантоналног 
суда дошло до кршења права на правично суђење из члана 
II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске 
конвенције када је Кантонални суд, узевши у обзир да 
рјешењем кривичног суда није утврђивана кривична 
одговорност туженог Дариа и да сходно томе парнични суд 
није везан за такву одлуку, у смислу члана 12 став (3) ЗПП, 
терет доказивања чињенице да је тужени Дарио учествовао у 
тучи пребацио на апеланта захтијевајући од апеланта да 
доказује ту чињеницу, иако она произлази из рјешења 
кривичног суда које је Кантонални суд потпуно искључио као 
доказ у парници чиме је исказао претјерани формализам у 
примјени члана 12 став (3) ЗПП и у ситуацији када 
Кантонални суд приликом одлучења није узео у обзир 
специфичности кривичног дјела учествовања у тучи које су 
налагале да се у релевантним околностима тужбени захтјев за 
накнаду штете сагледа у свјетлу члана 206 став (4) ЗОО-а. 

46. На основу члана 59 ст. (1) и (2) и члана 62 став (1) 
Правила Уставног суда, Уставни суд је одлучио као у 
диспозитиву ове одлуке. 
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47. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине, 
одлуке Уставног суда су коначне и обавезујуће. 

 

Предсједник 
Уставног суда Босне и Херцеговине 

Златко М. Кнежевић, с. р.
 

 
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeću, u 

predmetu broj AP 3358/17, rješavajući apelaciju E. B., na osnovu 
člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 57. stav (2) tačka 
b), člana 59. st. (1) i (2) i člana 62. stav (1) Pravila Ustavnog suda 
Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Bosne i 
Hercegovine" broj 94/14), u sastavu: 

Zlatko M. Knežević, predsjednik 
Mato Tadić, potpredsjednik 
Mirsad Ćeman, potpredsjednik 
Valerija Galić, sutkinja 
Miodrag Simović, sudija 
Seada Palavrić, sutkinja 
na sjednici održanoj 10. septembra 2019. godine donio je 

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1 
Usvaja se apelacija E. B. 
Utvrđuje se povreda prava iz člana II/3.e) Ustava Bosne i 

Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i osnovnih sloboda. 

Ukida se Presuda Kantonalnog suda u Tuzli broj 32 0 P 
212903 15 Gž od 7. jula 2017. godine. 

Predmet se vraća Kantonalnom sudu u Tuzli koji je dužan da 
po hitnom postupku donese novu odluku u skladu sa članom 
II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske 
konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. 

Nalaže se Kantonalnom sudu u Tuzli da, u skladu sa članom 
72. stav (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u roku od 
90 dana od dana dostavljanja ove odluke obavijesti Ustavni sud 
Bosne i Hercegovine o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja ove 
odluke. 

Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i 
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i 
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i 
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine". 

OBRAZLOŽENJE 
I. Uvod 

1. Apelant E. B. (u daljnjem tekstu: apelant), kojeg zastupa 
Amir Mešić, advokat iz Tuzle, podnio je 4. augusta 2017. godine 
apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: 
Ustavni sud) protiv Presude Kantonalnog suda u Tuzli (u daljnjem 
tekstu: Kantonalni sud) broj 32 0 P 212903 15 Gž od 7. jula 2017. 
godine. 

II. Postupak pred Ustavnim sudom 

2. Na osnovu člana 23. Pravila Ustavnog suda, od 
Kantonalnog suda i punomoćnika tuženih Borislava Kolanovića, 
Ljiljane Đojić i Daria Kolanovića (svi u daljnjem tekstu: tuženi ili 
tuženi roditelji i tuženi Dario) zatraženo je 13. marta 2019. godine 
da dostave odgovor na apelaciju. 

3. Kantonalni sud i punomoćnik tuženih su odgovor na 
apelaciju dostavili 22, odnosno 26. marta 2019. godine. 

III. Činjenično stanje 

4. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelacionih navoda i 
dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se sumirati na 
sljedeći način. 

                                                                 
1 Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 66/19 

Uvodne napomene 

5. Općinski sud u Tuzli (u daljnjem tekstu: Općinski sud), 
postupajući po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva TK u krivičnom 
predmetu prema tada mldb. tuženom Dariu, zbog krivičnog djela 
učestvovanja u tuči iz člana 174. stav (1) Krivičnog zakona 
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: KZFBiH), za 
izricanje odgojne mjere pojačanog nadzora roditelja, donio je 
Rješenje broj 32 0 Km 019748 10 Km od 25. aprila 2011. godine 
kojim je tuženom Dariu izrečena predložena odgojna mjera. Istim 
rješenjem u dispozitivu apelant je kao oštećeni u tom predmetu 
imovinskopravnim zahtjevom upućen na parnicu, te je odlučeno i 
o troškovima krivičnog postupka. 

6. Iz obrazloženja rješenja proizlazi da je na osnovu 
provedenih dokaza Općinski sud utvrdio da je tuženi Dario 25. 
decembra 2009. godine oko 05.00 sati u Tuzli, u ul. Husinskih 
rudara b. b., svjestan da u tuči može drugom biti nanesena teška 
tjelesna povreda, a na koju posljedicu je pristao, učestvovao u tuči 
zajedno sa još pet lica, te je tom prilikom apelant zadobio tešku 
tjelesnu povredu, tako da su se u radnjama tuženog Daria stekla 
sva obilježja krivičnog djela učestvovanja u tuči iz člana 174. stav 
(1) KZFBiH. Do takvog uvjerenja Općinski sud je došao na 
osnovu provedenih dokaza, i to iskaza saslušanih svjedoka, ali i 
materijalnih dokaza u spisu. 

Parnični postupak 

7. Apelant je 4. jula 2011. godine pokrenuo parnični 
postupak protiv tuženih radi isplate različitih vidova nematerijalne 
štete. 

8. Presudom Općinskog suda broj 32 0 P 212903 14 P od 28. 
januara 2015. godine obavezani su tuženi da apelantu na ime 
nematerijalne štete solidarno isplate iznos od 9.470,00 KM (po 
osnovu pretrpljenog straha, pretrpljenih fizičkih i duševnih 
bolova), sve sa zakonskom zateznom kamatom počevši od 4. jula 
2011. godine i troškovima parničnog postupka. Zahtjev za 
naknadu troškova postupka preko dosuđenog iznosa je odbijen. 

9. Na osnovu provedenih dokaza koje je Općinski sud 
taksativno pobrojao na stranici 2. obrazloženja, te njihovom 
ocjenom, u smislu člana 8. Zakona o parničnom postupku (u 
daljnjem tekstu: ZPP), Općinski sud je utvrdio da su tuženi 
odgovorni za nastalu štetu obavezavši ih da štetu solidarno 
naknade primjenom čl. 160, 165. i 206. stav (4) Zakona o 
obligacionim odnosima (u daljnjem tekstu: ZOO). 

10. Takav stav Općinski sud je zasnovao na provedenim 
dokazima, i to rješenju iz tačke 5. ove odluke, službenoj zabilješci 
MUP-a Tuzlanskog kantona od 26. decembra 2009. godine iz koje 
su proizašli detalji o spornom slučaju, uključujući i sva imena lica 
koja su učestvovala u spornom događaju. Potom se Općinski sud 
osvrnuo na činjenicu da je tuženi Dario sada punoljetan i na 
prigovor tuženih o nedostatku pasivne legitimacije tuženih 
roditelja, ali je prigovor ocijenjen kao neosnovan jer se 
odgovornost roditelja za malodobno dijete prosuđuje prema 
vremenu nastanka štetnog događaja, pa činjenica da je kasnije 
nastupila punoljetnost djeteta ne oslobađa roditelje njihove 
odgovornosti. U vezi s tim, Općinski sud se pozvao na odredbu 
člana 165. stav (4) ZOO-a prema kojoj roditelji odgovaraju za 
štetu koju prouzrokuje njihovo dijete koje je navršilo sedam 
godina ako dokažu da je šteta nastala bez njihove krivice. Dakle, 
kako je naglasio Općinski sud, odgovornost roditelja se 
pretpostavlja, a oni se mogu osloboditi odgovornosti samo ako 
dokažu da je šteta nastala bez njihove krivice, za što tokom 
postupka nisu pruženi dokazi, a iz raspoloživih dokumenata 
upravo proizlazi da su u konkretnom slučaju propustili dužni 
nadzor nad tada malodobnim djetetom (vrijeme počinjenja 
krivičnog djela, mjesto izvršenja krivičnog djela i sl.). 

11. U vezi sa odgovornošću tuženog Daria, Općinski sud je 
naveo da je tokom postupka utvrđeno da je u vrijeme počinjenja 
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krivičnog djela imao nepunih 17 godina i da shodno članu 160. 
stav (3) ZOO-a za nastalu štetu odgovara prema općim pravilima 
o odgovornosti za štetu. Na osnovu priloženih dokumenata 
Općinski sud je utvrdio da je do apelantovog povređivanja došlo 
uslijed međusobne tuče više lica (koja su imenovana u 
obrazloženju) cijeneći pri tome da je sam tuženi Dario to potvrdio 
u sačinjenom zapisniku. Shodno tome, Općinski sud je na osnovu 
svih provedenih dokaza utvrdio da je tuženi Dario učestvovao u 
tuči u kojoj je došlo do povređivanja apelanta i kojem je u 
krivičnom postupku izrečena odgojna mjera zbog krivičnog djela 
učestvovanja u tuči. 

12. Općinski sud je istakao da na drugačiju ocjenu suda nisu 
mogli utjecati navodi punomoćnika tuženih da se tuženi Dario u 
krivičnom postupku branio sam budući da parnični sud ne može 
ispitivati zakonitost odluka donesenih u krivičnom postupku, a 
osim toga, ti navodi su u suprotnosti sa izvedenim dokazima, 
odnosno sadržajem rješenja krivičnog suda u kojem je naveden 
branilac tuženog Daria. 

13. Potom je Općinski sud naveo da učestvovanje u tuči ima 
sadržajno obilježje jedinstva u protivpravnoj radnji svih utvrđenih 
učesnika i stoga za štetu odgovaraju svi, i to solidarno. Zatim je 
Općinski sud naveo da je tuženi Dario bio ovlašten da u ovom 
postupku pruži dokaz kako bi se utvrdilo ko je od učesnika u tuči i 
u kojoj mjeri svojim djelovanjem uzrokovao nastalu posljedicu, ali 
tuženi Dario tokom postupka nije dokazao ko je od lica koja su 
učestvovala u tuči nanio tjelesnu povredu apelantu, niti se to može 
utvrditi iz zapisnika o ispitivanju osumnjičenih za koje je utvrđeno 
da su učestvovali u tuči, te stoga, prema ocjeni Općinskog suda, 
postoji solidarna odgovornost svih učesnika u tuči za nastalu štetu. 

14. Na okolnosti visine štete tokom postupka vještak 
medicinske struke je proveo vještačenje iz kojeg je proizašlo da je 
tužilac u spornom događaju zadobio tešku tjelesnu povredu, a 
takav nalaz je sud prihvatio kao objektivan i tačan, o čemu se 
Općinski sud detaljno izjasnio, pa je sud na osnovu nalaza i 
mišljenja vještaka, ali i drugih materijalnih dokaza, te uzevši u 
obzir i sudsku praksu, dosudio nematerijalnu štetu kao u izreci 
presude (detaljnije o tome na str. 4. i 5. obrazloženja). 

15. Odlučujući o žalbi tuženih, Kantonalni sud je Presudom 
broj 32 0 P 212903 15 Gž od 7. jula 2017. godine uvažio žalbu i 
prvostepenu presudu preinačio tako što je apelantov tužbeni 
zahtjev u cijelosti odbio, uz istovremeno obavezivanje apelanta na 
naknadu troškova postupka (sve preciznije navedeno u izreci 
presude). Nakon što je ispitao osporenu presudu u svjetlu žalbenih 
prigovora, Kantonalni sud je zaključio da se žalbom pravilno 
ukazuje da je osporena presuda rezultat pogrešne primjene 
materijalnog prava. 

16. Obrazlažući takav stav, Kantonalni sud je naveo da nije 
sporno da je rješenjem iz tačke 5. ove odluke tuženom Dariu 
izrečena odgojna mjera pojačanog nadzora roditelja i da iz 
obrazloženja rješenja proizlazi da je tuženi Dario učestvovao u 
tuči zajedno sa ostalim imenovanim licima i da je u tuči apelant 
zadobio tešku tjelesnu povredu i da su se u radnjama tuženog 
Daria stekla sva obilježja krivičnog djela učestvovanja u tuči iz 
člana 174. stav (1) KZFBiH. Međutim, kako je Kantonalni sud 
naveo, rješenjem kojim je tuženom Dariu izrečena odgojna mjera 
nije utvrđena krivična odgovornost tuženog Daria (u dispozitivu 
tog rješenja nije opisano krivično djelo malodobnika, niti je 
određena njegova pravna kvalifikacija), već je samo u 
obrazloženju opisana radnja koju je tuženi Dario izvršio – 
učestvovanje u tuči iz člana 174. stav (1) KZFBiH, pa stoga 
parnični sud odlučujući o apelantovom imovinskopravnom 
zahtjevu nije vezan za odluku krivičnog suda jer krivični sud nije 
ni raspravljao pitanje krivične odgovornosti tuženog Daria. 

17. U takvim okolnostima na apelantu je bio teret 
dokazivanja uzročno-posljedične veze između radnje tuženog 
Daria (učestvovanja u tuči) i nastanka predmetne štete, a što 

apelant tokom postupka nije dokazao. Navedeno tim prije što iz 
zapisnika s ročišta krivičnog suda niti jedan od ispitanih svjedoka 
nije potvrdio da je tuženi Dario udario apelanta, a to ni sam 
apelant nije potvrdio. Shodno svemu navedenom, Kantonalni sud 
je zaključio da apelant, u smislu člana 154. stav (1), člana 158. i 
člana 160. stav (3) ZOO-a, nije dokazao da mu je tuženi Dario, 
iako mu je za učestvovanje u tuči izrečena odgojna mjera 
pojačanog nadzora roditelja, nanio tjelesnu povredu, odnosno 
počinio potraživanu štetu, a slijedom toga nije dokazao ni 
odgovornost tuženih roditelja, u smislu člana 165. ZOO-a. Zbog 
navedenih razloga Kantonalni sud je uvažio žalbu, te je 
preocjenom dokaza – isprava odlučio kao u izreci presude 
primjenom odredaba člana 229. tačke 2. i 4. ZPP. 

IV. Apelacija 
a) Navodi iz apelacije 

18. Apelant smatra da je osporenom presudom Kantonalnog 
suda povrijeđeno njegovo pravo na pravično suđenje iz člana 
II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske 
konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u 
daljnjem tekstu: Evropska konvencija) i pravo na slobodu i 
sigurnost iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. 
Evropske konvencije. U vezi s kršenjem ovih prava, apelant se 
poziva na odredbe člana 12. ZPP kojima je propisano da je sud u 
parničnom postupku vezan za presudu krivičnog suda o 
krivičnopravnoj odgovornosti, a iz rješenja Općinskog suda 
proizlazi da je tuženom Dariu izrečena odgojna mjera pojačanog 
nadzora roditelja, a u tom postupku su se utvrdile sve relevantne 
okolnosti spornog događaja, ispitani svjedoci i tuženi Dario koji je 
u svom iskazu naveo da se kaje zbog izvršenja krivičnog djela 
koje mu je stavljeno na teret, te da su se u radnjama tuženog stekla 
sva obilježja krivičnog djela učestvovanja u tuči iz člana 174. stav 
(1) KZFBiH. 

19. U takvim okolnostima apelant smatra proizvoljnim 
obrazloženja Kantonalnog suda da je teret dokazivanja uzročno-
posljedične veze između radnji tuženog Daria i nastanka štete bio 
na apelantu jer je apelant to u postupku dokazao, a što jasno 
proizlazi iz rješenja Općinskog suda i drugih dokaza koji su 
provedeni i u parničnom, ali i u krivičnom postupku. Apelant tvrdi 
da Kantonalni sud ne može mijenjati činjenično stanje, niti 
zanemariti odluku koja je donesena u krivičnom postupku jer je za 
nju vezan institutom prethodnog pitanja. U ovom postupku se 
mogao utvrđivati eventualni apelantov doprinos nastanku štete, 
kojeg svakako nema jer svi dokazi upućuju da apelant svojim 
radnjama nije doprinio nastanku štete. Apelant ukazuje da je 
Kantonalni sud teret dokazivanja prebacio na njega, pri čemu je 
zanemario da ono što se tvrdi suprotno mora biti i dokazano, što je 
prvostepeni sud pravilno obrazložio, a to je da tu činjenicu, osim 
osporavanja osnovanosti tužbe, tuženi nisu dokazali. Zakonitost 
odluke u krivičnom postupku se ne može preispitivati u 
parničnom postupku, te apelant smatra da je ovakvim 
postupanjem Kantonalnog suda apelantu onemogućeno pravično 
suđenje. Apelant je predložio da Ustavni sud analizom priloženih 
dokumenata koji su dostavljeni uz apelaciju utvrdi da li je 
Kantonalni sud poštovao zakonske principe određene KZFBiH, 
ZPP i ZOO za ovaj vid štete. Predložio je i da se utvrdi kršenje 
njegovih prava, te osporena presuda ukine ili da se osporena 
presuda preinači i ostavi na snazi prvostepena presuda. 

b) Odgovor na apelaciju 

20. Kantonalni sud je u odgovoru na apelaciju naveo da su 
apelacioni prigovori neosnovani i da taj sud u svemu ostaje pri 
razlozima datim u osporenoj presudi. 

21. Punomoćnik tuženih je, između ostalog, istakao da je 
osporena presuda Kantonalnog suda pravilna i zakonita 
predloživši da se apelacija odbije kao neosnovana. 
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V. Relevantni propisi 

22. Zakon o parničnom postupku ("Službene novine 
FBiH" br. 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15). U konkretnom slučaju 
primjenjuje se Zakon o parničnom postupku ("Službene novine 
Federacije BiH" br. 53/03, 73/05 i 19/06) koji je važio u vrijeme 
donošenja osporenih odluka, a koji u relevantnom dijelu glasi: 

Član 7. 
(1) Stranke su dužne iznijeti sve činjenice na kojima 

zasnivaju svoje zahtjeve i izvoditi dokaze kojima se utvrđuju te 
činjenice. 

(2) Sud je ovlašten utvrditi i činjenice koje stranke nisu 
iznijele, ako iz rezultata rasprave i dokazivanja proizilazi da 
stranke idu za tim da raspolažu zahtjevima kojima ne mogu 
raspolagati (član 3. stav 2.). 

Član 8. 
Koje će činjenice uzeti kao dokazane odlučuje sud na osnovu 

slobodne ocjene dokaza. Sud će savjesno i brižljivo cijeniti svaki 
dokaz posebno i sve dokaze zajedno. 

Član 12. st. (1) i (3) 
(1) Kad odluka suda zavisi o rješavanju nekog prethodnog 

pitanja koje se odnosi na to da li postoji neko pravo ili pravni 
odnos, a o tom pitanju još nije donio odluku sud ili drugi nadležni 
organ (prethodno pitanje), sud može sam riješiti to pitanje, ako 
posebnim propisima nije drugačije određeno. 

(3) U parničnom postupku sud je u pogledu postojanja 
krivičnog djela i krivične odgovornosti učinitelja vezan za 
pravomoćnu presudu krivičnog suda kojom se optuženi oglašava 
krivim. 

VI - DOKAZI I IZVOĐENJE DOKAZA 
1. Opće odredbe 
Član 123. 

(1) Svaka stranka dužna je dokazati činjenice na kojima 
zasniva svoj zahtjev. 

(2) Sud će slobodnom ocjenom dokaza utvrditi činjenice na 
osnovu kojih će donijeti odluku. 

Član 229. stav (1) tačke 2) i 4) 
Drugostepeni sud će, u sjednici vijeća ili na osnovu održane 

rasprave, presudom preinačiti prvostepenu presudu, ako utvrdi da 
postoji jedan od slijedećih razloga iznesenih u žalbi: 

2) ako je u sjednici vijeća drugačijom ocjenom isprava i 
posredno izvedenih dokaza već izvedenih pred prvostepenim 
sudom utvrdio drugačije činjenično stanje nego što je ono u 
prvostepenoj presudi; 

4) ako smatra da je činjenično stanje u prvostepenoj presudi 
pravilno utvrđeno, ali da je prvostepeni sud pogrešno primijenio 
materijalno pravo; 

23. Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine 
("Službene novine FBiH" br. 36/03, 37/03 – ispravka, 21/04 – 
ispravka, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17). 
U konkretnom slučaju primjenjuje se Krivični zakon Federacije 
Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" br. 36/03, 37/03 – 
ispravka, 21/04 – ispravka, 69/04 i 18/05) koji je važio u vrijeme 
počinjenja krivičnog djela, a koji u relevantnom dijelu glasi: 

Član 174. 
Učestvovanje u tuči 

Ko učestvuje u tuči u kojoj je neko usmrćen ili je drugom 
nanesena teška tjelesna ozljeda za samo učestvovanje u tuči, 

kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. 
24. Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ" 

br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, "Službeni list RBiH" br. 2/92, 
13/93 i 13/94 i "Službene novine Federacije BiH" br. 29/03 i 
42/11). Za potrebe ove odluke koristi se tekst propisa kako je 
objavljen u službenim glasilima jer nije objavljen na svim 
službenim jezicima i pismima, a koji u relevantnom dijelu glasi: 

Osnovi odgovornosti 
Član 154. stav (1) 

(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je, 
ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice. 

Postojanje krivice 
Član 158. 

Krivica postoji kada je štetnik prouzrokovao štetu namerno 
ili nepažnjom. 

Odgovornost maloletnika 
Član 160. stav (3) 

(3) Maloletnik sa navršenih četrnaest godina odgovara 
prema opštim pravilima o odgovornosti za štetu. 

Član 165. stav (4) 
(4) Roditelji odgovaraju za štetu koju prouzrokuje drugom 

njihovo maloletno dete koje je navršilo sedam godina, osim ako 
dokažu da je šteta nastala bez njihove krivice. 

Solidarna odgovornost 
Član 206. st. (1) i (4) 

(1) Za štetu koju je više lica prouzrokovalo zajedno, svi 
učesnici odgovaraju solidarno. 

(4) Kad je nesumnjivo da je štetu prouzrokovalo neko od dva 
ili više određenih lica koja su na neki način međusobno povezana, 
a ne može se utvrditi koje je od njih štetu prouzrokovalo, ta lica 
odgovaraju solidarno. 

VI. Dopustivost 

25. U skladu sa članom VI/3.b) Ustava Bosne i 
Hercegovine, Ustavni sud, također, ima apelacionu nadležnost u 
pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu kada ona postanu 
predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i 
Hercegovini. 

26. U skladu sa članom 18. stav (1) Pravila Ustavnog suda, 
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv 
presude, odnosno odluke koja se njome osporava, iscrpljeni svi 
djelotvorni pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako je 
podnesena u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacije 
primio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji je 
koristio. 

27. U konkretnom slučaju predmet osporavanja apelacijom 
je Presuda Kantonalnog suda broj 32 0 P 212903 15 Gž od 7. jula 
2017. godine protiv koje nema drugih djelotvornih pravnih 
lijekova mogućih prema zakonu. Zatim, osporenu presudu apelant 
je primio 19. jula 2017. godine, a apelacija je podnesena 4. 
augusta 2017. godine, tj. u roku od 60 dana, kako je propisano 
članom 18. stav (1) Pravila Ustavnog suda. Konačno, apelacija 
ispunjava i uvjete iz člana 18. st. (3) i (4) Pravila Ustavnog suda 
jer ne postoji neki drugi formalni razlog zbog kojeg apelacija nije 
dopustiva, niti je očigledno (prima facie) neosnovana. 

28. Imajući u vidu odredbe člana VI/3.b) Ustava Bosne i 
Hercegovine, člana 18. st. (1), (3) i (4) Pravila Ustavnog suda, 
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete u 
pogledu dopustivosti. 

VII. Meritum 

29. Apelant osporava presudu Kantonalnog suda tvrdeći da 
su tom presudom povrijeđena njegova prava iz člana II/3.e) 
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske 
konvencije i člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. 
Evropske konvencije. 

Pravo na pravično suđenje 

30. Član II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom 
dijelu glasi: 

Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska 
prava i slobode iz stava 2. ovog člana, što uključuje: 
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e) Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim 
stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom. 

31. Član 6. Evropske konvencije u relevantnom dijelu glasi: 
1. Prilikom utvrđivanja građanskih prava i obaveza ili 

osnovanosti bilo kakve krivične optužbe protiv njega, svako ima 
pravo na pravično suđenje i javnu raspravu u razumnom roku 
pred nezavisnim i nepristrasnim, zakonom ustanovljenim sudom. 

32. U konkretnom slučaju postupak koji je apelant vodio 
pred redovnim sudovima odnosio se na naknadu štete. Prema 
praksi Ustavnog suda: "Pravo na naknadu štete u traženom iznosu 
predstavlja pravo privatnog karaktera i, kao takvo, građansko 
pravo na koje se primjenjuju standardi pravičnog suđenja" (vidi 
Ustavni sud, Odluka broj AP 428/04 od 23. marta 2005. godine, 
stav 22, objavljena u "Službenom glasniku BiH" broj 32/05). 

33. Potom, Ustavni sud ukazuje na to da, prema praksi 
Evropskog suda za ljudska prava (u daljnjem tekstu: Evropski sud) 
i Ustavnog suda, zadatak ovih sudova nije preispitivanje 
zaključaka redovnih sudova u pogledu činjeničnog stanja i 
primjene prava (vidi Evropski sud, Pronina protiv Rusije, odluka 
o dopustivosti od 30. juna 2005. godine, aplikacija broj 65167/01). 
Naime, Ustavni sud nije nadležan da supstituira redovne sudove u 
procjeni činjenica i dokaza, već je, općenito, zadatak redovnih 
sudova da ocijene činjenice i dokaze koje su izveli (vidi Evropski 
sud, Thomas protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 10. maja 
2005. godine, aplikacija broj 19354/02). Zadatak Ustavnog suda je 
da ispita da li su, eventualno, povrijeđena ili zanemarena ustavna 
prava (pravo na pravično suđenje, pravo na pristup sudu, pravo na 
djelotvoran pravni lijek i dr.), te da li je primjena zakona bila, 
eventualno, proizvoljna ili diskriminaciona. 

34. Ustavni sud će se, dakle, izuzetno upustiti u ispitivanje 
načina na koji su nadležni sudovi utvrđivali činjenice i na tako 
utvrđene činjenice primijenili pozitivnopravne propise kada je 
očigledno da je u određenom postupku došlo do proizvoljnog 
postupanja redovnog suda, kako u postupku utvrđivanja činjenica 
tako i primjene relevantnih pozitivnopravnih propisa (vidi Ustavni 
sud, Odluka broj AP 311/04 od 22. aprila 2005. godine, stav 26). 
U kontekstu navedenog, Ustavni sud podsjeća i da je u više svojih 
odluka ukazao da očigledna proizvoljnost u primjeni relevantnih 
propisa nikada ne može voditi ka pravičnom postupku (vidi 
Ustavni sud, Odluka broj AP 1293/05 od 12. septembra 2006. 
godine, tačka 25. i dalje i, mutatis mutandis, Evropski sud, 
Anđelković protiv Srbije, presuda od 9. aprila 2013. godine, tačka 
24). Shodno navedenom, Ustavni sud će ispitati da li je činjenično 
stanje pogrešno utvrđeno, odnosno da li je prilikom odlučenja 
došlo do proizvoljne primjene materijalnog i procesnog prava. 

35. Ustavni sud zapaža da se sporno pitanje odnosi na 
pitanje odgovornosti tuženih za nastalu štetu koju apelant 
potražuje po osnovu rješenja nadležnog krivičnog suda kojim je 
tuženom Dariu izrečena odgojna mjera pojačanog nadzora 
roditelja. Ustavni sud, također, zapaža da je krivični sud u 
obrazloženju rješenja utvrdio relevantne okolnosti konkretnog 
slučaja uključujući činjenicu da je tuženi Dario učestvovao u tuči i 
da su se u njegovim radnjama stekla sva obilježja bića krivičnog 
djela učestvovanja u tuči iz člana 174. stav (1) KZFBiH (vidi 
tačke 5. i 6. ove odluke). 

36. Ustavni sud zapaža da redovni sudovi povodom pitanja 
odgovornosti tuženih nisu imali identičan stav tako da je 
prvostepeni sud u cijelosti usvojio tužbeni zahtjev primjenom čl. 
160, 165. i 206. stav 4. ZOO-a (vidi tačke od 8. do 14. ove 
odluke). 

37. S druge strane, Kantonalni sud je primjenom člana 229. 
stav (1) tačke 2) i 4) ZPP uvažio žalbu tuženih, te prvostepenu 
presudu preinačio na način da je tužbeni zahtjev u cijelosti odbio 
primjenom pravila o teretu dokazivanja. Ustavni sud zapaža da je 
Kantonalni sud preocjenom dokaza utvrdio da apelant ponuđenim 
dokumentima nije dokazao uzročno-posljedičnu vezu između 

radnji tuženog Daria (učestvovanje u tuči, odnosno nanošenja 
povreda apelantu) i nastanka predmetne štete. Kantonalni sud je 
svoj stav zasnovao na obrazloženju da parnični sud nije vezan za 
odluku krivičnog suda, u smislu člana 12. stav (3) ZPP, kojom je 
tuženom Dariu izrečena odgojna mjera jer krivični sud nije 
raspravljao pitanje krivične odgovornosti tuženog Daria. U takvoj 
situaciji je, prema ocjeni Kantonalnog suda, teret dokazivanja da 
je tuženi Dario učestvovao u tuči, odnosno da je tuženi Dario 
apelantu nanio povredu bio na apelantu. Shodno tome, Kantonalni 
sud je zaključio da apelant, u smislu člana 154. stav 1, člana 158. i 
člana 160. stav 3. ZOO-a, nije dokazao da mu je tuženi Dario 
počinio potraživanu štetu (vidi tačke 15˗17. ove odluke). 

38. Apelant osporava presudu Kantonalnog suda tvrdeći da 
je sud proizvoljno teret dokazivanja prebacio na njega u situaciji 
kada je dokazao da je tuženi Dario učestvovao u tuči jer je rješenje 
krivičnog suda zapravo trebalo posmatrati u svjetlu člana 12. stav 
(1) ZPP kao prethodno pitanje. Apelant tvrdi da je dokazao i 
osnov i visinu potraživane štete jer tuženi ničim nisu potkrijepili 
paušalne tvrdnje da je tužbeni zahtjev neosnovan. 

39. Cijeneći opravdanost iznesenih prigovora, Ustavni sud, 
prije svega, zapaža da je tuženom Dariu rješenjem krivičnog suda 
izrečena odgojna mjera pojačanog nadzora roditelja zbog 
krivičnog djela učestvovanja u tuči iz člana 174. stav (1) KZFBiH. 
Ustavni sud iz obrazloženja rješenja koje je apelant dostavio na 
uvid i koji je tokom postupka pred redovnim sudovima dostavljen 
kao dokaz zapaža da je krivični sud utvrdio relevantne okolnosti 
spornog događaja, uključujući i činjenicu da je tuženi Dario 
učestvovao o tuči u kojoj je apelant zadobio tešku tjelesnu 
povredu zbog čega je tuženom Dariu izrečena odgojna mjera 
pojačanog nadzora roditelja (vidi tačku 6. ove odluke). Ustavni 
sud zapaža da je Kantonalni sud naveo da odlukom krivičnog suda 
nije utvrđivana krivična odgovornost tuženog Daria i da stoga sud, 
u smislu člana 12. stav (3) ZPP, nije vezan takvom odlukom. 
Ustavni sud podsjeća da član 12. stav (3) ZPP propisuje da je 
parnični sud u pogledu postojanja krivičnog djela i krivične 
odgovornosti vezan za pravosnažnu presudu krivičnog suda kojom 
se optuženi proglašava krivim. 

40. Imajući u vidu dato obrazloženje Kantonalnog suda (da 
odlukom krivičnog suda nije utvrđivana krivična odgovornost 
tuženog Daria) i da zbog toga taj sud nije vezan za takvu odluku, 
Ustavnom sudu se takvo obrazloženje, koje u potpunosti isključuje 
odluku krivičnog suda kao dokaz u parnici, čini proizvoljnim. 
Ustavni sud smatra da okolnost da se rješenjem krivičnog suda 
nije utvrđivala krivična odgovornost tuženog Daria, per se, nije 
mogla isključiti rješenje krivičnog suda kao validnog dokaza u 
ovom parničnom postupku. Činjenica krivične odgovornosti se 
nije mogla utvrđivati po sili zakona jer je tuženi Dario bio 
malodoban u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela. Na 
način kako to smatra Kantonalni sud, malodobnici za koje se 
rješenjem utvrdi da su učestvovali u tuči bili bi privilegirani u 
postupcima radi naknade štete jer za njih ne bi važila odluka 
krivičnog suda. Takav stav Ustavni sud ne može podržati. Prema 
mišljenju Ustavnog suda, ne postoji niti jedan razlog da se 
činjenica koju je utvrdio krivični sud, da je tuženi Dario 
učestvovao u tuči, ne uzme u obzir kao dokaz u postupku radi 
naknade štete samo zbog toga što je tuženi Dario u vrijeme 
izvršenja bio malodoban, te u odnosu na njega iz zakonom 
propisanih razloga nije bilo moguće utvrditi postojanje krivične 
odgovornosti. Prema ocjeni Ustavnog suda, Kantonalni sud je na 
ovaj način iskazao pretjerani formalizam u primjeni člana 12. stav 
(3) ZPP, stavljajući na apelanta nepotreban teret da dokazuje 
činjenicu da je tuženi Dario učestvovao u tuči, a koja proizlazi iz 
rješenja krivičnog suda (vidi tačku 6. ove odluke). Ustavni sud 
smatra da iz citirane odredbe explicite ne proizlazi da se odluka 
krivičnog suda neće koristiti kao dokaz u parnici u slučaju da 
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odlukom krivičnog suda nije utvrđivana nečija krivična 
odgovornost. 

41. Prema ocjeni Ustavnog suda, okolnosti konkretnog 
slučaja su također nalagale da Kantonalni sud uzme u obzir 
specifičnost krivičnog djela koje se ostvarilo u radnjama tuženog 
Daria (učestvovanje u tuči), pod kojim se podrazumijeva svaka 
aktivna djelatnost više lica, bila fizička ili psihička, kojom se 
doprinosi da neko bude tjelesno povrijeđen ili lišen života. Teška 
tjelesna povreda i smrt nekog lica predstavlja objektivni uvjet 
inkriminacije, što znači da izvršilac krivičnog djela učestvovanja u 
tuči kao delikta ugrožavanja odgovara samo za učestvovanje u 
tuči. U vezi s tim, Ustavni sud zapaža da je prvostepeni sud 
prilikom odlučenja uzeo u obzir prirodu krivičnog djela 
učestvovanja u tuči navodeći u tom pravcu da to krivično djelo 
ima obilježje jedinstva u protivpravnoj radnji svih učesnika u tuči, 
iz čega slijedi da za štetu (nanošenje teške tjelesne povrede 
apelantu), u situaciji kada tuženi Dario tokom postupka nije pružio 
dokaze iz kojih bi se moglo utvrditi ko je od učesnika tuče 
apelantu nanio štetu, odgovaraju solidarno svi učesnici u tuči. 
Ustavni sud dato obrazloženje prvostepenog suda ne smatra 
proizvoljnim. Shodno tome, Ustavni sud smatra da se građanska 
odgovornost u konkretnom slučaju, s obzirom na specifičnost 
krivičnog djela učestvovanja u tuči i relevantne okolnosti 
konkretnog slučaja, trebala sagledati primjenom člana 206. stav 
(4) ZOO-a (vidi relevantne propise) koja govori o solidarnoj 
odgovornosti za štetu, kako je to učinio prvostepeni sud. 

42. Imajući u vidu sve relevantne okolnosti konkretnog 
slučaja, Ustavni sud smatra da se može zaključiti da su apelantovi 
prigovori opravdani i da je osporenom presudom Kantonalnog 
suda prekršeno apelantovo pravo na pravično suđenje iz člana 
II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske 
konvencije. 

43. Stoga, Ustavni sud zaključuje da je osporenom 
presudom Kantonalnog suda prekršeno apelantovo pravo na 
pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i 
člana 6. stav 1. Evropske konvencije. 

Pravo na slobodu i sigurnost 

44. U vezi sa apelantovim pozivanjem na kršenja prava na 
slobodu i sigurnost iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i 
člana 5. Evropske konvencije, Ustavni sud smatra da se 
osporenom presudom ne pokreće pitanje kršenje navedenog prava. 

VIII. Zaključak 

45. Ustavni sud zaključuje da je presudom Kantonalnog 
suda došlo do kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) 
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske 
konvencije kada je Kantonalni sud, uzevši u obzir da rješenjem 
krivičnog suda nije utvrđivana krivična odgovornost tuženog 
Daria i da shodno tome parnični sud nije vezan za takvu odluku, u 
smislu člana 12. stav (3) ZPP, teret dokazivanja činjenice da je 
tuženi Dario učestvovao u tuči prebacio na apelanta zahtijevajući 
od apelanta da dokazuje tu činjenicu, iako ona proizlazi iz rješenja 
krivičnog suda koje je Kantonalni sud potpuno isključio kao dokaz 
u parnici čime je iskazao pretjerani formalizam u primjeni člana 
12. stav (3) ZPP i u situaciji kada Kantonalni sud prilikom 
odlučenja nije uzeo u obzir specifičnosti krivičnog djela 
učestvovanja u tuči koje su nalagale da se u relevantnim 
okolnostima tužbeni zahtjev za naknadu štete sagleda u svjetlu 
člana 206. stav (4) ZOO-a. 

46. Na osnovu člana 59. st. (1) i (2) i člana 62. stav (1) 
Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu 
ove odluke. 

47. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke 
Ustavnog suda su konačne i obavezujuće. 

Predsjednik 
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 

Zlatko M. Knežević, s. r.
 

 
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeću, u 

predmetu broj AP 3358/17, rješavajući apelaciju E. B., na temelju 
članka VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine, članka 57. stavak (2) 
točka b), članka 59. st. (1) i (2) i članka 62. stavak (1) Pravila 
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst ("Službeni 
glasnik Bosne i Hercegovine" broj 94/14), u sastavu: 

Zlatko M. Knežević, predsjednik 
Mato Tadić, dopredsjednik 
Mirsad Ćeman, dopredsjednik 
Valerija Galić, sutkinja 
Miodrag Simović, sudac 
Seada Palavrić, sutkinja 
na sjednici održanoj 10. rujna 2019. godine donio je 

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1 
Usvaja se apelacija E. B. 
Utvrđuje se povreda prava iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i 

Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda. 

Ukida se Presuda Kantonalnog suda u Tuzli broj 32 0 P 
212903 15 Gž od 7. srpnja 2017. godine. 

Predmet se vraća Kantonalnom sudu u Tuzli koji je dužan po 
hitnom postupku donijeti novu odluku u skladu sa člankom 
II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i člankom 6. stavak 1. 
Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. 

Nalaže se Kantonalnom sudu u Tuzli da, u skladu sa 
člankom 72. stavak (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i 
Hercegovine, u roku od 90 dana od dana dostave ove odluke 
obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o poduzetim mjerama 
s ciljem izvršenja ove odluke. 

Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i 
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i 
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i 
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine". 

OBRAZLOŽENJE 
I. Uvod 

1. Apelant E. B. (u daljnjem tekstu: apelant), kojeg zastupa 
Amir Mešić, odvjetnik iz Tuzle, podnio je 4. kolovoza 2017. 
godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem 
tekstu: Ustavni sud) protiv Presude Kantonalnog suda u Tuzli (u 
daljnjem tekstu: Kantonalni sud) broj 32 0 P 212903 15 Gž od 7. 
srpnja 2017. godine. 

II. Postupak pred Ustavnim sudom 

2. Na temelju članka 23. Pravila Ustavnog suda, od 
Kantonalnog suda i punomoćnika tuženih Borislava Kolanovića, 
Ljiljane Đojić i Daria Kolanovića (svi u daljnjem tekstu: tuženi ili 
tuženi roditelji i tuženi Dario) zatraženo je 13. ožujka 2019. 
godine da dostave odgovor na apelaciju. 

3. Kantonalni sud i punomoćnik tuženih su odgovor na 
apelaciju dostavili 22., odnosno 26. ožujka 2019. godine. 

III. Činjenično stanje 

4. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelacijskih navoda i 
dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se sumirati na 
sljedeći način. 

                                                                 
1 Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 66/19 
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Uvodne napomene 

5. Općinski sud u Tuzli (u daljnjem tekstu: Općinski sud), 
postupajući po prijedlogu Kantonalnog tužiteljstva TK u 
kaznenom predmetu prema tada mldb. tuženom Dariu, zbog 
kaznenog djela sudjelovanja u tuči iz članka 174. stavak (1) 
Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem 
tekstu: KZFBiH), za izricanje odgojne mjere pojačanog nadzora 
roditelja, donio je Rješenje broj 32 0 Km 019748 10 Km od 25. 
travnja 2011. godine kojim je tuženom Dariu izrečena predložena 
odgojna mjera. Istim rješenjem u dispozitivu apelant je kao 
oštećeni u tom predmetu imovinskopravnim zahtjevom upućen na 
parnicu, te je odlučeno i o troškovima kaznenog postupka. 

6. Iz obrazloženja rješenja proizlazi da je na temelju 
provedenih dokaza Općinski sud utvrdio da je tuženi Dario 25. 
prosinca 2009. godine oko 05.00 sati u Tuzli, u ul. Husinskih 
rudara b. b., svjestan da u tuči može drugom biti nanesena teška 
tjelesna povreda, a na koju posljedicu je pristao, sudjelovao u tuči 
zajedno sa još pet osoba, te je tom prilikom apelant zadobio tešku 
tjelesnu povredu, tako da su se u radnjama tuženog Daria stekla 
sva obilježja kaznenog djela sudjelovanja u tuči iz članka 174. 
stavak (1) KZFBiH. Do takvog uvjerenja Općinski sud je došao na 
temelju provedenih dokaza, i to iskaza saslušanih svjedoka, ali i 
materijalnih dokaza u spisu. 

Parnični postupak 

7. Apelant je 4. srpnja 2011. godine pokrenuo parnični 
postupak protiv tuženih radi isplate različitih vidova nematerijalne 
štete. 

8. Presudom Općinskog suda broj 32 0 P 212903 14 P od 28. 
siječnja 2015. godine obvezani su tuženi da apelantu na ime 
nematerijalne štete solidarno isplate iznos od 9.470,00 KM (po 
osnovi pretrpljenog straha, pretrpljenih fizičkih i duševnih 
bolova), sve sa zakonskom zateznom kamatom počevši od 4. 
srpnja 2011. godine i troškovima parničnog postupka. Zahtjev za 
naknadu troškova postupka preko dosuđenog iznosa je odbijen. 

9. Na temelju provedenih dokaza koje je Općinski sud 
taksativno pobrojao na stranici 2. obrazloženja, te njihovom 
ocjenom, u smislu članka 8. Zakona o parničnom postupku (u 
daljnjem tekstu: ZPP), Općinski sud je utvrdio da su tuženi 
odgovorni za nastalu štetu obvezavši ih da štetu solidarno naknade 
primjenom čl. 160., 165. i 206. stavak (4) Zakona o obligacijskim 
odnosima (u daljnjem tekstu: ZOO). 

10. Takvo stajalište Općinski sud je utemeljio na 
provedenim dokazima, i to rješenju iz točke 5. ove odluke, 
službenoj zabilješci MUP-a Tuzlanskog kantona od 26. prosinca 
2009. godine iz koje su proizašli detalji o spornom slučaju, 
uključujući i sva imena osoba koje su sudjelovale u spornom 
događaju. Potom se Općinski sud osvrnuo na činjenicu da je 
tuženi Dario sada punoljetan i na prigovor tuženih o nedostatku 
pasivne legitimacije tuženih roditelja, ali je prigovor ocijenjen kao 
neutemeljen jer se odgovornost roditelja za malodobno dijete 
prosuđuje prema vremenu nastanka štetnog događaja, pa činjenica 
da je kasnije nastupila punoljetnost djeteta ne oslobađa roditelje 
njihove odgovornosti. U svezi s tim, Općinski sud se pozvao na 
odredbu članka 165. stavak (4) ZOO-a prema kojoj roditelji 
odgovaraju za štetu koju prouzrokuje njihovo dijete koje je 
navršilo sedam godina ako dokažu da je šteta nastala bez njihove 
krivice. Dakle, kako je naglasio Općinski sud, odgovornost 
roditelja se pretpostavlja, a oni se mogu osloboditi odgovornosti 
samo ako dokažu da je šteta nastala bez njihove krivice, za što 
tijekom postupka nisu pruženi dokazi, a iz raspoloživih 
dokumenata upravo proizlazi da su u konkretnom slučaju 
propustili dužni nadzor nad tada malodobnim djetetom (vrijeme 
počinjenja kaznenog djela, mjesto izvršenja kaznenog djela i sl.). 

11. U svezi sa odgovornošću tuženog Daria, Općinski sud je 
naveo da je tijekom postupka utvrđeno da je u vrijeme počinjenja 

kaznenog djela imao nepunih 17 godina i da shodno članku 160. 
stavak (3) ZOO-a za nastalu štetu odgovara prema općim 
pravilima o odgovornosti za štetu. Na temelju priloženih 
dokumenata Općinski sud je utvrdio da je do apelantovog 
povređivanja došlo uslijed međusobne tuče više osoba (koje su 
imenovane u obrazloženju) cijeneći pri tome da je sam tuženi 
Dario to potvrdio u sačinjenom zapisniku. Shodno tome, Općinski 
sud je na temelju svih provedenih dokaza utvrdio da je tuženi 
Dario sudjelovao u tuči u kojoj je došlo do povređivanja apelanta i 
kojem je u kaznenom postupku izrečena odgojna mjera zbog 
kaznenog djela sudjelovanja u tuči. 

12. Općinski sud je istaknuo da na drugačiju ocjenu suda 
nisu mogli utjecati navodi punomoćnika tuženih da se tuženi 
Dario u kaznenom postupku branio sam budući da parnični sud ne 
može ispitivati zakonitost odluka donesenih u kaznenom 
postupku, a osim toga, ti navodi su u suprotnosti sa izvedenim 
dokazima, odnosno sadržajem rješenja kaznenog suda u kojem je 
naveden branitelj tuženog Daria. 

13. Potom je Općinski sud naveo da sudjelovanje u tuči ima 
sadržajno obilježje jedinstva u protupravnoj radnji svih utvrđenih 
sudionika i stoga za štetu odgovaraju svi, i to solidarno. Zatim je 
Općinski sud naveo da je tuženi Dario bio ovlašten u ovom 
postupku pružiti dokaz kako bi se utvrdilo tko je od sudionika u 
tuči i u kojoj mjeri svojim djelovanjem uzrokovao nastalu 
posljedicu, ali tuženi Dario tijekom postupka nije dokazao tko je 
od osoba koje su sudjelovale u tuči nanio tjelesnu povredu 
apelantu, niti se to može utvrditi iz zapisnika o ispitivanju 
osumnjičenih za koje je utvrđeno da su sudjelovali u tuči, te stoga, 
prema ocjeni Općinskog suda, postoji solidarna odgovornost svih 
sudionika u tuči za nastalu štetu. 

14. Na okolnosti visine štete tijekom postupka vještak 
medicinske struke je proveo vještačenje iz kojeg je proizašlo da je 
tužitelj u spornom događaju zadobio tešku tjelesnu povredu, a 
takav nalaz je sud prihvatio kao objektivan i točan, o čemu se 
Općinski sud detaljno izjasnio, pa je sud na temelju nalaza i 
mišljenja vještaka, ali i drugih materijalnih dokaza, te uzevši u 
obzir i sudsku praksu, dosudio nematerijalnu štetu kao u izreci 
presude (detaljnije o tome na str. 4. i 5. obrazloženja). 

15. Odlučujući o žalbi tuženih, Kantonalni sud je Presudom 
broj 32 0 P 212903 15 Gž od 7. srpnja 2017. godine uvažio žalbu i 
prvostupanjsku presudu preinačio tako što je apelantov tužbeni 
zahtjev u cijelosti odbio, uz istodobno obvezivanje apelanta na 
naknadu troškova postupka (sve preciznije navedeno u izreci 
presude). Nakon što je ispitao pobijanu presudu u svjetlu žalbenih 
prigovora, Kantonalni sud je zaključio da se žalbom pravilno 
ukazuje da je pobijana presuda rezultat pogrešne primjene 
materijalnog prava. 

16. Obrazlažući takav stav, Kantonalni sud je naveo da nije 
sporno da je rješenjem iz točke 5. ove odluke tuženom Dariu 
izrečena odgojna mjera pojačanog nadzora roditelja i da iz 
obrazloženja rješenja proizlazi da je tuženi Dario sudjelovao u tuči 
zajedno sa ostalim imenovanim osobama i da je u tuči apelant 
zadobio tešku tjelesnu povredu i da su se u radnjama tuženog 
Daria stekla sva obilježja kaznenog djela sudjelovanja u tuči iz 
članka 174. stavak (1) KZFBiH. Međutim, kako je Kantonalni sud 
naveo, rješenjem kojim je tuženom Dariu izrečena odgojna mjera 
nije utvrđena kaznena odgovornost tuženog Daria (u dispozitivu 
tog rješenja nije opisano kazneno djelo malodobnika, niti je 
određena njegova pravna kvalifikacija), već je samo u 
obrazloženju opisana radnja koju je tuženi Dario izvršio – 
sudjelovanje u tuči iz članka 174. stavak (1) KZFBiH, pa stoga 
parnični sud odlučujući o apelantovom imovinskopravnom 
zahtjevu nije vezan za odluku kaznenog suda jer kazneni sud nije 
ni raspravljao pitanje kaznene odgovornosti tuženog Daria. 

17. U takvim okolnostima na apelantu je bio teret 
dokazivanja uzročno-posljedične veze između radnje tuženog 
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Daria (sudjelovanja u tuči) i nastanka predmetne štete, a što 
apelant tijekom postupka nije dokazao. Navedeno tim prije što iz 
zapisnika s ročišta kaznenog suda niti jedan od ispitanih svjedoka 
nije potvrdio da je tuženi Dario udario apelanta, a to ni sam 
apelant nije potvrdio. Shodno svemu navedenom, Kantonalni sud 
je zaključio da apelant, u smislu članka 154. stavak (1), članka 
158. i članka 160. stavak (3) ZOO-a, nije dokazao da mu je tuženi 
Dario, iako mu je za sudjelovanje u tuči izrečena odgojna mjera 
pojačanog nadzora roditelja, nanio tjelesnu povredu, odnosno 
počinio potraživanu štetu, a slijedom toga nije dokazao ni 
odgovornost tuženih roditelja, u smislu članka 165. ZOO-a. Zbog 
navedenih razloga Kantonalni sud je uvažio žalbu, te je 
preocjenom dokaza – isprava odlučio kao u izreci presude 
primjenom odredaba članka 229. točke 2. i 4. ZPP. 

IV. Apelacija 
a) Navodi iz apelacije 

18. Apelant smatra da je pobijanom presudom Kantonalnog 
suda povrijeđeno njegovo pravo na pravično suđenje iz članka 
II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske 
konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u 
daljnjem tekstu: Europska konvencija) i pravo na slobodu i 
sigurnost iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. 
Europske konvencije. U svezi s kršenjem ovih prava, apelant se 
poziva na odredbe članka 12. ZPP kojima je propisano da je sud u 
parničnom postupku vezan za presudu kaznenog suda o 
kaznenopravnoj odgovornosti, a iz rješenja Općinskog suda 
proizlazi da je tuženom Dariu izrečena odgojna mjera pojačanog 
nadzora roditelja, a u tom postupku su se utvrdile sve relevantne 
okolnosti spornog događaja, ispitani svjedoci i tuženi Dario koji je 
u svom iskazu naveo da se kaje zbog izvršenja kaznenog djela 
koje mu je stavljeno na teret, te da su se u radnjama tuženog stekla 
sva obilježja kaznenog djela sudjelovanja u tuči iz članka 174. 
stavak (1) KZFBiH. 

19. U takvim okolnostima apelant smatra proizvoljnim 
obrazloženja Kantonalnog suda da je teret dokazivanja uzročno-
posljedične veze između radnji tuženog Daria i nastanka štete bio 
na apelantu jer je apelant to u postupku dokazao, a što jasno 
proizlazi iz rješenja Općinskog suda i drugih dokaza koji su 
provedeni i u parničnom, ali i u kaznenom postupku. Apelant tvrdi 
da Kantonalni sud ne može mijenjati činjenično stanje, niti 
zanemariti odluku koja je donesena u kaznenom postupku jer je za 
nju vezan institutom prethodnog pitanja. U ovom postupku se 
mogao utvrđivati eventualni apelantov doprinos nastanku štete, 
kojeg svakako nema jer svi dokazi upućuju da apelant svojim 
radnjama nije doprinio nastanku štete. Apelant ukazuje da je 
Kantonalni sud teret dokazivanja prebacio na njega, pri čemu je 
zanemario da ono što se tvrdi suprotno mora biti i dokazano, što je 
prvostupanjski sud pravilno obrazložio, a to je da tu činjenicu, 
osim pobijanja utemeljenosti tužbe, tuženi nisu dokazali. 
Zakonitost odluke u kaznenom postupku se ne može preispitivati 
u parničnom postupku, te apelant smatra da je ovakvim 
postupanjem Kantonalnog suda apelantu onemogućeno pravično 
suđenje. Apelant je predložio da Ustavni sud analizom priloženih 
dokumenata koji su dostavljeni uz apelaciju utvrdi je li Kantonalni 
sud poštovao zakonska načela određena KZFBiH, ZPP i ZOO za 
ovaj vid štete. Predložio je i da se utvrdi kršenje njegovih prava, te 
pobijana presuda ukine ili da se pobijana presuda preinači i ostavi 
na snazi prvostupanjska presuda. 

b) Odgovor na apelaciju 

20. Kantonalni sud je u odgovoru na apelaciju naveo da su 
apelacijski prigovori neutemeljeni i da taj sud u svemu ostaje pri 
razlozima danim u pobijanoj presudi. 

21. Punomoćnik tuženih je, između ostalog, istaknuo da je 
pobijana presuda Kantonalnog suda pravilna i zakonita predloživši 
da se apelacija odbije kao neutemeljena. 

V. Relevantni propisi 

22. Zakon o parničnom postupku ("Službene novine 
FBiH" br. 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15). U konkretnom slučaju 
primjenjuje se Zakon o parničnom postupku ("Službene novine 
Federacije BiH" br. 53/03, 73/05 i 19/06) koji je važio u vrijeme 
donošenja pobijanih odluka, a koji u relevantnom dijelu glasi: 

Članak 7. 
(1) Stranke su dužne iznijeti sve činjenice na kojima temelje 

svoje zahtjeve i izvoditi dokaze kojima se utvrđuju te činjenice. 
(2) Sud je ovlašten ustanoviti i činjenice koje stranke nisu 

iznijele, ako iz rezultata rasprave i dokazivanja proizilazi da 
stranke idu za tim da raspolažu zahtjevima kojima ne mogu 
raspolagati (članak 3. stavak 2.). 

Članak 8. 
Koje će činjenice uzeti kao dokazane odlučuje sud na 

temelju slobodne ocjene dokaza. Sud će savjesno i pozorno 
ocijeniti svaki dokaz posebno i sve dokaze zajedno. 

Članak 12. st. (1) i (3) 
1) Kad odluka suda ovisi o rješavanju nekog prethodnog 

pitanja koje se odnosi na to da li postoji neko pravo ili pravni 
odnos, a o tom pitanju još nije donio odluku sud ili drugo 
nadležno tijelo (prethodno pitanje), sud može sam riješiti to 
pitanje, ako posebnim propisima nije drukčije određeno. 

(3) U parničnom postupku sud je glede postojanja kaznenog 
djela i kaznene odgovornosti učinitelja vezan za pravomoćnu 
presudu kaznenog suda kojom se optuženik oglašava krivim. 

VI - DOKAZI I IZVOĐENJE DOKAZA 
1. Opće odredbe 
Članak 123. 

(1) Svaka stranka dužna je dokazati činjenice na kojima 
temelji svoj zahtjev. 

(2) Sud će slobodnom ocjenom dokaza ustanoviti činjenice 
na temelju kojih će donijeti odluku. 

Članak 229. stavak (1) točke 2) i 4) 
Drugostupanjski će sud, u sjednici vijeća ili na temelju 

održane rasprave, presudom preinačiti prvostupanjsku presudu, 
ako ustanovi da postoji jedan od sljedećih razloga iznesenih u 
žalbi: 

2) ako je u sjednici vijeća drukčijom ocjenom isprava i 
posredno izvedenih dokaza već izvedenih pred prvostupanjskim 
sudom ustanovio drukčije činjenično stanje nego što je ono u 
prvostupanjskoj presudi; 

4) ako smatra da je činjenično stanje u prvostupanjskoj 
presudi pravilno utvrđeno, ali da je prvostupanjski sud pogrešno 
primijenio materijalno pravo; 

23. Kazneni zakon Federacije Bosne i Hercegovine 
("Službene novine FBiH" br. 36/03, 37/03 – ispravak, 21/04 – 
ispravak, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17). 
U konkretnom slučaju primjenjuje se Kazneni zakon Federacije 
Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" br. 36/03, 37/03 – 
ispravak, 21/04 – ispravak, 69/04 i 18/05) koji je važio u vrijeme 
počinjenja kaznenog djela, a koji u relevantnom dijelu glasi: 

Članak 174. 
Sudjelovanje u tuči 

Tko sudjeluje u tuči u kojoj je netko usmrćen ili je drugom 
nanesena teška tjelesna ozljeda, za samo sudjelovanje u tuči, 

kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. 
24. Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ" 

br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, "Službeni list RBiH" br. 2/92, 
13/93 i 13/94 i "Službene novine Federacije BiH" br. 29/03 i 
42/11). Za potrebe ove odluke koristi se tekst propisa kako je 
objavljen u službenim glasilima jer nije objavljen na svim 
službenim jezicima i pismima, a koji u relevantnom dijelu glasi: 
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Osnovi odgovornosti 
Član 154. stav (1) 

(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je, 
ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice. 

Postojanje krivice 
Član 158. 

Krivica postoji kada je štetnik prouzrokovao štetu namerno 
ili nepažnjom. 

Odgovornost maloletnika 
Član 160. stav (3) 

(3) Maloletnik sa navršenih četrnaest godina odgovara 
prema opštim pravilima o odgovornosti za štetu. 

Član 165. stav (4) 
(4) Roditelji odgovaraju za štetu koju prouzrokuje drugom 

njihovo maloletno dete koje je navršilo sedam godina, osim ako 
dokažu da je šteta nastala bez njihove krivice. 

Solidarna odgovornost 
Član 206. st. (1) i (4) 

(1) Za štetu koju je više lica prouzrokovalo zajedno, svi 
učesnici odgovaraju solidarno. 

(4) Kad je nesumnjivo da je štetu prouzrokovalo neko od dva 
ili više određenih lica koja su na neki način međusobno povezana, 
a ne može se utvrditi koje je od njih štetu prouzrokovalo, ta lica 
odgovaraju solidarno. 

VI. Dopustivost 

25. U skladu sa člankom VI/3.(b) Ustava Bosne i 
Hercegovine, Ustavni sud, također, ima apelacijsku nadležnost u 
pitanjima koja su sadržana u ovom Ustavu kada ona postanu 
predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i 
Hercegovini. 

26. U skladu sa člankom 18. stavak (1) Pravila Ustavnog 
suda, Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv 
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svi 
djelotvorni pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako je 
podnesena u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj apelacije 
primio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji je 
koristio. 

27. U konkretnom slučaju predmet pobijanja apelacijom je 
Presuda Kantonalnog suda broj 32 0 P 212903 15 Gž od 7. srpnja 
2017. godine protiv koje nema drugih djelotvornih pravnih 
lijekova mogućih prema zakonu. Zatim, pobijanu presudu apelant 
je primio 19. srpnja 2017. godine, a apelacija je podnesena 4. 
kolovoza 2017. godine, tj. u roku od 60 dana, kako je propisano 
člankom 18. stavak (1) Pravila Ustavnog suda. Konačno, apelacija 
ispunjava i uvjete iz članka 18. st. (3) i (4) Pravila Ustavnog suda 
jer ne postoji neki drugi formalni razlog zbog kojeg apelacija nije 
dopustiva, niti je očito (prima facie) neutemeljena. 

28. Imajući u vidu odredbe članka VI/3.(b) Ustava Bosne i 
Hercegovine, članka 18. st. (1), (3) i (4) Pravila Ustavnog suda, 
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete u 
pogledu dopustivosti. 

VII. Meritum 

29. Apelant pobija presudu Kantonalnog suda tvrdeći da su 
tom presudom povrijeđena njegova prava iz članka II/3.(e) Ustava 
Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije i 
članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. Europske 
konvencije. 

Pravo na pravično suđenje 

30. Članak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom 
dijelu glasi: 

Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uživaju ljudska 
prava i temeljne slobode iz ovog članka, stavak 2 što uključuje: 

e) Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim 
stvarima, i druga prava vezana za krivične postupke. 

31. Članak 6. Europske konvencije u relevantnom dijelu 
glasi: 

1. Prilikom utvrđivanja njegovih građanskih prava i obveza 
ili kaznene optužbe protiv njega, svatko ima pravo na pravičnu i 
javnu raspravu u razumnom roku pred neovisnim i nepristranim 
sudom ustanovljenim zakonom. 

32. U konkretnom slučaju postupak koji je apelant vodio 
pred redovnim sudovima odnosio se na naknadu štete. Prema 
praksi Ustavnog suda: "Pravo na naknadu štete u traženom iznosu 
predstavlja pravo privatnog karaktera i, kao takvo, građansko 
pravo na koje se primjenjuju standardi pravičnog suđenja" (vidi 
Ustavni sud, Odluka broj AP 428/04 od 23. ožujka 2005. godine, 
stavak 22., objavljena u "Službenom glasniku BiH" broj 32/05). 

33. Potom, Ustavni sud ukazuje na to da, prema praksi 
Europskog suda za ljudska prava (u daljnjem tekstu: Europski sud) 
i Ustavnog suda, zadatak ovih sudova nije preispitivanje 
zaključaka redovnih sudova u pogledu činjeničnog stanja i 
primjene prava (vidi Europski sud, Pronina protiv Rusije, odluka 
o dopustivosti od 30. lipnja 2005. godine, aplikacija broj 
65167/01). Naime, Ustavni sud nije nadležan supstituirati redovne 
sudove u procjeni činjenica i dokaza, već je, općenito, zadatak 
redovnih sudova da ocijene činjenice i dokaze koje su izveli (vidi 
Europski sud, Thomas protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 
10. svibnja 2005. godine, aplikacija broj 19354/02). Zadatak 
Ustavnog suda je da ispita jesu li, eventualno, povrijeđena ili 
zanemarena ustavna prava (pravo na pravično suđenje, pravo na 
pristup sudu, pravo na djelotvoran pravni lijek i dr.), te je li 
primjena zakona bila, eventualno, proizvoljna ili diskriminacijska. 

34. Ustavni sud će se, dakle, izuzetno upustiti u ispitivanje 
načina na koji su nadležni sudovi utvrđivali činjenice i na tako 
utvrđene činjenice primijenili pozitivnopravne propise kada je 
očito da je u određenom postupku došlo do proizvoljnog 
postupanja redovnog suda, kako u postupku utvrđivanja činjenica 
tako i primjene relevantnih pozitivnopravnih propisa (vidi Ustavni 
sud, Odluka broj AP 311/04 od 22. travnja 2005. godine, stavak 
26.). U kontekstu navedenog, Ustavni sud podsjeća i da je u više 
svojih odluka ukazao da očita proizvoljnost u primjeni relevantnih 
propisa nikada ne može voditi ka pravičnom postupku (vidi 
Ustavni sud, Odluka broj AP 1293/05 od 12. rujna 2006. godine, 
točka 25. i dalje i, mutatis mutandis, Europski sud, Anđelković 
protiv Srbije, presuda od 9. travnja 2013. godine, točka 24.). 
Shodno navedenom, Ustavni sud će ispitati je li činjenično stanje 
pogrešno utvrđeno, odnosno je li prilikom odlučenja došlo do 
proizvoljne primjene materijalnog i procesnog prava. 

35. Ustavni sud zapaža da se sporno pitanje odnosi na 
pitanje odgovornosti tuženih za nastalu štetu koju apelant 
potražuje po osnovi rješenja nadležnog kaznenog suda kojim je 
tuženom Dariu izrečena odgojna mjera pojačanog nadzora 
roditelja. Ustavni sud, također, zapaža da je kazneni sud u 
obrazloženju rješenja utvrdio relevantne okolnosti konkretnog 
slučaja uključujući činjenicu da je tuženi Dario sudjelovao u tuči i 
da su se u njegovim radnjama stekla sva obilježja bića kaznenog 
djela sudjelovanja u tuči iz članka 174. stavak (1) KZFBiH (vidi 
točke 5. i 6. ove odluke). 

36. Ustavni sud zapaža da redovni sudovi povodom pitanja 
odgovornosti tuženih nisu imali identično stajalište tako da je 
prvostupanjski sud u cijelosti usvojio tužbeni zahtjev primjenom 
čl. 160., 165. i 206. stavak 4. ZOO-a (vidi točke od 8. do 14. ove 
odluke). 

37. S druge strane, Kantonalni sud je primjenom članka 229. 
stavak (1) točke 2) i 4) ZPP uvažio žalbu tuženih, te 
prvostupanjsku presudu preinačio na način da je tužbeni zahtjev u 
cijelosti odbio primjenom pravila o teretu dokazivanja. Ustavni 
sud zapaža da je Kantonalni sud preocjenom dokaza utvrdio da 
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apelant ponuđenim dokumentima nije dokazao uzročno-
posljedičnu vezu između radnji tuženog Daria (sudjelovanje u 
tuči, odnosno nanošenja povreda apelantu) i nastanka predmetne 
štete. Kantonalni sud je svoje stajalište utemeljio na obrazloženju 
da parnični sud nije vezan za odluku kaznenog suda, u smislu 
članka 12. stavak (3) ZPP, kojom je tuženom Dariu izrečena 
odgojna mjera jer kazneni sud nije raspravljao pitanje kaznene 
odgovornosti tuženog Daria. U takvoj situaciji je, prema ocjeni 
Kantonalnog suda, teret dokazivanja da je tuženi Dario sudjelovao 
u tuči, odnosno da je tuženi Dario apelantu nanio povredu bio na 
apelantu. Shodno tome, Kantonalni sud je zaključio da apelant, u 
smislu članka 154. stavak 1., članka 158. i članka 160. stavak 3. 
ZOO-a, nije dokazao da mu je tuženi Dario počinio potraživanu 
štetu (vidi točke 15˗17. ove odluke). 

38. Apelant pobija presudu Kantonalnog suda tvrdeći da je 
sud proizvoljno teret dokazivanja prebacio na njega u situaciji 
kada je dokazao da je tuženi Dario sudjelovao u tuči jer je rješenje 
kaznenog suda zapravo trebalo promatrati u svjetlu članka 12. 
stavak (1) ZPP kao prethodno pitanje. Apelant tvrdi da je dokazao 
i osnovu i visinu potraživane štete jer tuženi ničim nisu potkrijepili 
paušalne tvrdnje da je tužbeni zahtjev neutemeljen. 

39. Cijeneći opravdanost iznesenih prigovora, Ustavni sud, 
prije svega, zapaža da je tuženom Dariu rješenjem kaznenog suda 
izrečena odgojna mjera pojačanog nadzora roditelja zbog 
kaznenog djela sudjelovanja u tuči iz članka 174. stavak (1) 
KZFBiH. Ustavni sud iz obrazloženja rješenja koje je apelant 
dostavio na uvid i koji je tijekom postupka pred redovnim 
sudovima dostavljen kao dokaz zapaža da je kazneni sud utvrdio 
relevantne okolnosti spornog događaja, uključujući i činjenicu da 
je tuženi Dario sudjelovao o tuči u kojoj je apelant zadobio tešku 
tjelesnu povredu zbog čega je tuženom Dariu izrečena odgojna 
mjera pojačanog nadzora roditelja (vidi točku 6. ove odluke). 
Ustavni sud zapaža da je Kantonalni sud naveo da odlukom 
kaznenog suda nije utvrđivana kaznena odgovornost tuženog 
Daria i da stoga sud, u smislu članka 12. stavak (3) ZPP, nije 
vezan takvom odlukom. Ustavni sud podsjeća da članak 12. 
stavak (3) ZPP propisuje da je parnični sud u pogledu postojanja 
kaznenog djela i kaznene odgovornosti vezan za pravomoćnu 
presudu kaznenog suda kojom se optuženi proglašava krivim. 

40. Imajući u vidu dano obrazloženje Kantonalnog suda (da 
odlukom kaznenog suda nije utvrđivana kaznena odgovornost 
tuženog Daria) i da zbog toga taj sud nije vezan za takvu odluku, 
Ustavnom sudu se takvo obrazloženje, koje u potpunosti isključuje 
odluku kaznenog suda kao dokaz u parnici, čini proizvoljnim. 
Ustavni sud smatra da okolnost da se rješenjem kaznenog suda 
nije utvrđivala kaznena odgovornost tuženog Daria, per se, nije 
mogla isključiti rješenje kaznenog suda kao validnog dokaza u 
ovom parničnom postupku. Činjenica kaznene odgovornosti se 
nije mogla utvrđivati po sili zakona jer je tuženi Dario bio 
malodoban u vrijeme izvršenja predmetnog kaznenog djela. Na 
način kako to smatra Kantonalni sud, malodobnici za koje se 
rješenjem utvrdi da su sudjelovali u tuči bili bi privilegirani u 
postupcima radi naknade štete jer za njih ne bi važila odluka 
kaznenog suda. Takvo stajalište Ustavni sud ne može podržati. 
Prema mišljenju Ustavnog suda, ne postoji niti jedan razlog da se 
činjenica koju je utvrdio kazneni sud, da je tuženi Dario 
sudjelovao u tuči, ne uzme u obzir kao dokaz u postupku radi 
naknade štete samo zbog toga što je tuženi Dario u vrijeme 
izvršenja bio malodoban, te u odnosu na njega iz zakonom 
propisanih razloga nije bilo moguće utvrditi postojanje kaznene 
odgovornosti. Prema ocjeni Ustavnog suda, Kantonalni sud je na 
ovaj način iskazao pretjerani formalizam u primjeni članka 12. 
stavak (3) ZPP, stavljajući na apelanta nepotreban teret da 
dokazuje činjenicu da je tuženi Dario sudjelovao u tuči, a koja 
proizlazi iz rješenja kaznenog suda (vidi točku 6. ove odluke). 
Ustavni sud smatra da iz citirane odredbe explicite ne proizlazi da 

se odluka kaznenog suda neće koristiti kao dokaz u parnici u 
slučaju da odlukom kaznenog suda nije utvrđivana nečija kaznena 
odgovornost. 

41. Prema ocjeni Ustavnog suda, okolnosti konkretnog 
slučaja su također nalagale da Kantonalni sud uzme u obzir 
specifičnost kaznenog djela koje se ostvarilo u radnjama tuženog 
Daria (sudjelovanje u tuči), pod kojim se podrazumijeva svaka 
aktivna djelatnost više osoba, bila fizička ili psihička, kojom se 
doprinosi da netko bude tjelesno povrijeđen ili lišen života. Teška 
tjelesna povreda i smrt neke osobe predstavlja objektivni uvjet 
inkriminacije, što znači da izvršitelj kaznenog djela sudjelovanja u 
tuči kao delikta ugrožavanja odgovara samo za sudjelovanje u 
tuči. U svezi s tim, Ustavni sud zapaža da je prvostupanjski sud 
prilikom odlučenja uzeo u obzir prirodu kaznenog djela 
sudjelovanja u tuči navodeći u tom pravcu da to kazneno djelo ima 
obilježje jedinstva u protupravnoj radnji svih sudionika u tuči, iz 
čega slijedi da za štetu (nanošenje teške tjelesne povrede 
apelantu), u situaciji kada tuženi Dario tijekom postupka nije 
pružio dokaze iz kojih bi se moglo utvrditi tko je od sudionika 
tuče apelantu nanio štetu, odgovaraju solidarno svi sudionici u 
tuči. Ustavni sud dano obrazloženje prvostupanjskog suda ne 
smatra proizvoljnim. Shodno tome, Ustavni sud smatra da se 
građanska odgovornost u konkretnom slučaju, s obzirom na 
specifičnost kaznenog djela sudjelovanja u tuči i relevantne 
okolnosti konkretnog slučaja, trebala sagledati primjenom članka 
206. stavak (4) ZOO-a (vidi relevantne propise) koja govori o 
solidarnoj odgovornosti za štetu, kako je to učinio prvostupanjski 
sud. 

42. Imajući u vidu sve relevantne okolnosti konkretnog 
slučaja, Ustavni sud smatra da se može zaključiti da su apelantovi 
prigovori opravdani i da je pobijanom presudom Kantonalnog 
suda prekršeno apelantovo pravo na pravično suđenje iz članka 
II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske 
konvencije. 

43. Stoga, Ustavni sud zaključuje da je pobijanom presudom 
Kantonalnog suda prekršeno apelantovo pravo na pravično 
suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. 
stavak 1. Europske konvencije. 

Pravo na slobodu i sigurnost 

44. U svezi sa apelantovim pozivanjem na kršenja prava na 
slobodu i sigurnost iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i 
članka 5. Europske konvencije, Ustavni sud smatra da se 
pobijanom presudom ne pokreće pitanje kršenje navedenog prava. 

VIII. Zaključak 

45. Ustavni sud zaključuje da je presudom Kantonalnog 
suda došlo do kršenja prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) 
Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske 
konvencije kada je Kantonalni sud, uzevši u obzir da rješenjem 
kaznenog suda nije utvrđivana kaznena odgovornost tuženog 
Daria i da shodno tome parnični sud nije vezan za takvu odluku, u 
smislu članka 12. stavak (3) ZPP, teret dokazivanja činjenice da je 
tuženi Dario sudjelovao u tuči prebacio na apelanta zahtijevajući 
od apelanta da dokazuje tu činjenicu, iako ona proizlazi iz rješenja 
kaznenog suda koje je Kantonalni sud potpuno isključio kao 
dokaz u parnici čime je iskazao pretjerani formalizam u primjeni 
članka 12. stavak (3) ZPP i u situaciji kada Kantonalni sud 
prilikom odlučenja nije uzeo u obzir specifičnosti kaznenog djela 
sudjelovanja u tuči koje su nalagale da se u relevantnim 
okolnostima tužbeni zahtjev za naknadu štete sagleda u svjetlu 
članka 206. stavak (4) ZOO-a. 

46. Na temelju članka 59. st. (1) i (2) i članka 62. stavak (1) 
Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu 
ove odluke. 
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47. Prema članku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke 
Ustavnog suda su konačne i obvezujuće. 

 

Predsjednik 
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 

Zlatko M. Knežević, v. r.
 

1352 
Уставни суд Босне и Херцеговине у Великом вијећу, у 

предмету број АП 3516/17, рјешавајући апелацију Д.С.Б., на 
основу члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 57 
став (2) тачка б) и члана 59 ст. (1) и (3) Правила Уставног 
суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст ("Службени 
гласник Босне и Херцеговине" број 94/14), у саставу: 

Златко М. Кнежевић, предсједник 
Мато Тадић, потпредсједник 
Мирсад Ћеман, потпредсједник 
Валерија Галић, судија 
Миодраг Симовић, судија 
Сеада Палаврић, судија 
на сједници одржаној 10. септембра 2019. године донио 

је 

ОДЛУКУ О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ1 
Одбија се као неоснована апелација Д.С.Б. поднесена 

против Пресуде Врховног суда Републике Српске број 83 0 П 
015917 16 Рев од 16. маја 2017. године, Пресуде Окружног 
суда у Бијељини број 83 0 П 015917 15 Гж од 11. јануара 
2016. године и Пресуде Основног суда у Зворнику број 83 0 П 
015917 12 П од 17. јула 2015. године. 

Одлуку објавити у "Службеном гласнику Босне и 
Херцеговине", "Службеним новинама Федерације Босне и 
Херцеговине", "Службеном гласнику Републике Српске" и 
"Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине". 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
I. Увод 

1. Д.С.Б. (у даљњем тексту: апеланткиња) из Бијељине, 
коју заступа Весна Стевановић, адвокат из Бијељине, 
поднијела је 15. августа 2017. године Уставном суду Босне и 
Херцеговине (у даљњем тексту: Уставни суд) апелацију 
против Пресуде Врховног суда Републике Српске (у даљњем 
тексту: Врховни суд) број 83 0 П 015917 16 Рев од 16. маја 
2017. године, Пресуде Окружног суда у Бијељини (у даљњем 
тексту: Окружни суд) број 83 0 П 015917 15 Гж од 11. јануара 
2016. године и Пресуде Основног суда у Зворнику (у даљњем 
тексту: Основни суд) број 83 0 П 015917 12 П од 17. јула 
2015. године. 

II. Поступак пред Уставним судом 

2. Уставни суд је, одлучујући о апеланткињином 
захтјеву за доношење привремене мјере, донио одлуку којом 
је захтјев одбио (види, Уставни суд, Одлука о привременој 
мјери број АП 3516/17 од 7. септембра 2017. године, доступна 
на wеb-страници Уставног суда www.ustavnisud.ba). 

3. На основу члана 23 Правила Уставног суда, од 
Врховног суда, Окружног суда, Основног суда и 
пуномоћника тужитељки Видосаве и Јелке Благојевић (у 
даљњем тексту: тужитељке) затражено је 18. марта 2019. 
године да доставе одговоре на апелацију. 

4. Врховни суд, Окружни суд, Основни суд и 
пуномоћник тужитељки су доставили одговоре на апелацију 
у периоду од 21. марта до 8. априла 2019. године. 

                                                                 
1 Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 66/19 

III. Чињенично стање 

5. Чињенице предмета које произилазе из апелационих 
навода и докумената предочених Уставном суду могу да се 
сумирају на сљедећи начин: 

Уводне напомене 

6. Правоснажном Пресудом Основног суда у Бијељини 
од 29. јуна 2012. године апеланткињин бивши супруг Р.Б. (у 
даљњем тексту: апеланткињин бивши супруг) је обавезан да 
тужитељкама исплати износ од 85.000,00 КМ на име 
купопродајне цијене по основу продаје непокретности према 
купопродајном уговору из 1998. године. 

7. Тужитељке су покренуле извршни поступак против 
апеланткињиног бившег супруга ради принудног намирења 
дуга, али безуспјешно, будући да апеланткињин бивши 
супруг није посједовао имовину уписану на своје име у 
јавним евиденцијама. 

Оспорене пресуде 

8. Тужитељке су након тога, 20. августа 2012. године, 
тужбом покренуле предметни парнични поступак код 
Основног суда у Бијељини против апеланткиње ради 
побијања дужникових правних радњи, тражећи да се утврди 
да је нотарски обрађен уговор о подјели заједничке брачне 
имовине од 6. јула 2011. године (у даљњем тексту: спорни 
уговор) којим је апеланткињин бивши супруг, без накнаде, 
апеланткињи уступио своје непокретности, без учинка у 
односу на тужитељке за испуњење њиховог потраживања 
према апеланткињином бившем супругу, што је апеланткиња 
дужна да трпи и допусти да тужитељке своје потраживање 
намире продајом непокретности које су обухваћене спорним 
уговором. 

9. Одлучујући о тужбеном захтјеву, Основни суд је 
Пресудом број 83 0 П 015917 12 П од 17. јула 2015. године 
утврдио да спорни уговор у дијелу којим су се бивши 
супружници сагласили да заједнички стечена имовина у 
браку припадне апеланткињи нема правно дејство према 
тужитељкама до висине њиховог потраживања према 
апеланткињином бившем супругу у износу од 90.775,00 КМ 
са законском затезном каматом на износ од 85.000,00 КМ, те 
је апеланткиња обавезана да трпи и допусти да тужитељке 
своје потраживање намире продајом те имовине и на накнаду 
трошкова поступка, док је вишак тужбеног захтјева 
тужитељки одбијен (све прецизније наведено у изреци 
пресуде). 

10. Спорно питање које се током поступка поставило 
јесте да ли имовина која је обухваћена спорним уговором 
представља брачну имовину, па је то питање Основни суд, 
сходно одредби члана 12 став (1) Закона о парничном 
поступку (у даљњем тексту: ЗПП), сам ријешио као 
претходно питање. 

11. Оцјењујући све спроведене доказе (који су 
таксативно побројани на стр. 2. и 3. образложења пресуде), у 
смислу члана 8 ЗПП, Основни суд је утврдио да имовина која 
је обухваћена спорним уговором представља заједничку 
имовину апеланткиње и њеног бившег супруга која је стечена 
у брачној заједници, сходно члану 270 став 2 Породичног 
закона (брак је трајао од 22. јула 1995. године до 31. марта 
2011. године, када је правоснажно разведен), а о чему се суд 
исцрпно изјаснио на стр. од 4 до 11 образложења пресуде. 
Потом се Основни суд позвао на одредбе члана 280 Закона о 
облигационим односима (у даљњем тексту: ЗОО), те члана 
281 став (3) и члана 283 став (2) ЗОО, које је цитирао и које је 
имао у виду приликом одлучења. 

12. Основни суд је појаснио да је апеланткињин бивши 
супруг правоснажно обавезан на исплату износа од 85.000,00 
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КМ заједно са каматама и трошковима поступка. Сходно 
томе, Основни суд је навео да обавеза апеланткињиног 
бившег супруга није настала правоснажношћу Пресуде број 
80 0 П 003896 08 П, која је у дијелу главног дуга и трошкова 
поступка постала правоснажна 16. новембра 2012. године, већ 
су њен настанак и доспијеће били услови за усвајање 
тужбеног захтјева тужилаца у том поступку с обзиром на то 
да је апеланткињин бивши супруг у том поступку оспоравао 
своју обавезу, јер је обавеза поврата датог заснована на 
одредби члана 104 ЗОО, тако да пресуда има само 
деклараторни карактер и тужитељкама даје право да 
принудним путем намире потраживање које дужник неће 
добровољно да испуни. Будући да су другостепеном 
пресудом на износ главног дуга законске затезне камате 
досуђене од дана подношења тужбе (17. јануар 2008. године), 
то је, према оцјени Основног суда, датум од када може да се 
оцијени рок доспијећа обавезе, па пошто је тужба у 
предметном поступку поднесена 20. августа 2012. године, 
потраживање тужилаца је, према схватању Основног суда, 
доспјело прије предметног побијања дужникове правне 
радње. 

13. Основни суд је на основу спроведених доказа, 
такође, утврдио да апеланткињин бивши супруг у вријеме 
подношења предметне тужбе није посједовао непокретности 
из којих би могло да се намири доспјело потраживање 
тужитељки (о чему се Основни суд детаљније изјаснио на 
страни 12. образложења). 

14. Пошто је Основни суд утврдио да за побијање 
дужникових правних радњи повјериоцу није потребна 
извршна исправа којом би доказао постојање свог 
потраживања према дужнику, те пошто је суд утврдио да су 
за обавезе према тужитељкама, као повјериоцима, по основу 
ништавог уговора одговорни и апеланткиња и њен бивши 
супруг, у смислу члана 278 Породичног закона, то за 
намирење тужилаца из њихове заједничке имовине није 
неопходно и утврђивање њихових сувласничких дијелова за 
које, према члану 272 наведеног закона, постоји законска 
претпоставка да су једнаки, па је, сходно свему наведеном, 
одлучено као у изреци пресуде. 

15. Пресудом Окружног суда број 83 0 П 015917 15 Гж 
од 11. јануара 2016. године дјелимично је усвојена 
апеланткињина жалба и првостепена пресуда преиначена на 
начин да је утврђено да уговор нема правно дејство према 
тужитељкама у висини од ½ на предметној имовини и да је 
апеланткиња дужна да трпи да тужитељке са потраживањем 
могу да се намире продајом ½ те имовине, док је у осталом 
дијелу жалба одбијена и првостепена пресуда потврђена (све 
прецизније наведено у изреци пресуде). 

16. Окружни суд је, испитујући оспорену пресуду, 
између осталог, прихватио да одлука о тужбеном захтјеву 
тужилаца зависи од утврђења статуса предметне имовине и 
статуса дужника на имовини која је обухваћена уговором, 
појаснивши да је првостепени суд могао сам да расправи то 
питање будући да о том питању претходно није донесена 
судска одлука. Међутим, Окружни суд је, за разлику од 
првостепеног суда, оцијенио да апеланткиња не може да буде 
одговорна за дугове свог бившег супруга, јер то излази из 
оквира утврђења чињеница подобних за примјену 
релевантних одредаба ЗОО. Тако је Окружни суд на 
правилном утврђењу првостепеног суда да имовина из 
спорног уговора има статус заједничке брачне имовине, коју 
су апеланткиња и њен бивши супруг стекли у браку радом, 
пазећи по службеној дужности на примјену одредбе члана 
272 став 1 Породичног закона (која прописује да свакоме од 
брачних супружника припада по ½ заједничке имовине), 
примјеном члана 270 став 5 Породичног закона дјелимично 

преиначио првостепену пресуду и одлучио као у изреци 
пресуде, односно да тужитељке своје потраживање могу да 
намире продајом само ½ имовине из спорног уговора. 

17. Врховни суд је, одлучујући о апеланткињиној 
ревизији, донио Пресуду број 83 0 П 015917 16 Рев од 16. маја 
2017. године којом је ревизију одбио и оспорену пресуду 
потврдио, док је апеланткињину ревизију поднесену против 
рјешења Окружног суда, које је донесено истог дана и под 
истим пословним бројем као оспорена пресуда, Врховни суд 
одбацио као недозвољену (рјешење се односи на мјеру 
обезбјеђења која је одређена рјешењем којим је забрањено 
отуђење и располагање са дијелом ½ имовине из спорног 
уговора). 

18. Врховни суд је у исцрпном образложењу, између 
осталог, навео да је апеланткињин бивши супруг инсолвентан 
дужник од кога тужитељке не могу да се наплате, па 
предметном тужбом траже да се наплате из вриједности које 
више не припадају дужниковој имовини, већ имовини трећих 
лица, дужникових правних сљедника на тим вриједностима, 
па управо због тог разлога тужитељке и траже да се утврди да 
су без правног дејства правне радње које је предузео дужник 
(апеланткињин бивши супруг) које се тичу његове имовине. 
Према оцјени Врховног суда, пошто је спорно располагање 
имовином учињено спорним уговором, такво имовинско 
право располагања мора да се сагледа у свјетлу релевантних 
одредаба Породичног закона, да би се утврдило да ли је свој 
сувласнички дио у заједничкој имовини дужник пренио на 
апеланткињу како би осујетио намирење тужилаца. У том 
правцу Врховни суд је појаснио да уговор о диоби заједничке 
имовине, у смислу члана 272 став 2 Породичног закона, нема 
као посљедицу измјену законског имовинског режима, већ 
има дејство само на имовини коју су супружници стекли од 
закључења брака до закључења тог уговора, при чему 
супружници нису обавезни да у споразуму о диоби одреде 
величину удјела у заједничкој имовини, сходно члану 272 
став 1 Породичног закона, тако да једном супружнику може 
да припадне већи дио заједничке имовине или сва заједничка 
имовина. 

19. Врховни суд је, даље, истакао да се у конкретном 
случају ради о уговору о диоби заједничке имовине без 
обзира на то што су уговорне стране у спорном уговору 
навеле да је имовина која је обухваћена тим уговором која је 
стечена у браку, заправо, имовина која је стечена из 
апеланткињиних средстава, јер је режим заједничке имовине 
одређен императивним прописима, па странке не могу да га 
мијењају уговором о диоби. Према томе, како је истакао 
Врховни суд, апеланткињин бивши супруг спорним уговором 
није могао да се одрекне стицања заједничке имовине, већ се 
спорним уговором одрекао само свог дијела заједничке 
имовине у апеланткињину корист, а пошто тај дио није 
одређен, примјењује се законска претпоставка из члана 272 
став 1 Породичног закона да се ради о ½ дијела. Будући да 
апеланткињин бивши супруг нема посебну имовину из које 
би тужитељке могле да се наплате, а за свој дуг одговора 
својом заједничком имовином коју је уступио апеланткињи, и 
то до ½ дијела непокретности, према оцјени Врховног суда, 
ваљало је удовољити захтјеву тужитељки да је спорни уговор 
без дејства до ½ дијела имовине, те апеланткињи наложити да 
трпи и дозволи намирење потраживања продајом тог дијела 
имовине. 

IV. Апелација 
а) Наводи из апелације 

20. Апеланткиња сматра да је оспореним одлукама 
повријеђено њено право на правично суђење из члана II/3е) 
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске 
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конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у 
даљњем тексту: Европска конвенција), право на имовину из 
члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола 
број 1 уз Европску конвенцију, право на дом из члана II/3ф) 
Устава Босне и Херцеговине и члана 8 Европске конвенције, 
као и право на слободу и безбједност из члана II/3д) Устава 
Босне и Херцеговине и члана 5 Европске конвенције. У 
исцрпној апелацији са приложеним бројним документима, 
између осталог, хронолошки описује ток предметног и других 
поступака који су му претходили. Указује, такође, на 
процесне пропусте Основног суда, односно кршење члана 81 
Закона о парничном поступку (у даљњем тексту: ЗПП), јер тај 
суд на припремном рочишту није децидирано одлучио о чему 
ће расправљати на главној расправи, односно није одлучио да 
ће се о апеланткињиној имовни расправљати као о 
претходном питању, па је на тај начин повријеђено расправно 
начело. Даље, тврди да је оспореним одлукама повријеђено и 
апеланткињино право на правну сигурност, јер током 
поступка није знала да ће се о њеној имовини расправљати 
као о заједничкој имовини према Породичном закону, па је 
све наведено довело до кршења одредаба чл. 4, 5 и 7 ЗПП. У 
том правцу сугерише да су редовни судови у конкретном 
случају имали двије могућности да о апеланткињиној 
имовини расправе, и то да то питање расправе као претходно 
питање, али према правилима парничног поступка, или да 
прекину предметни поступак и апеланткињу упуте на 
парнични поступак како би се о том питању расправило. 
Оваквим поступањем редовни судови су починили повреду 
материјалног права које је прописано одредбама члана 209 
став 2 тачка 11, те члана 227 став 1 тачка 2 ЗПП, па је, сходно 
томе, Врховни суд био дужан да укине нижестепене пресуде. 
Апеланткиња, даље, критикује став редовних судова да се у 
конкретном случају ради о заједничкој имовини, јер је у 
спорном уговору јасно наведено да су се уговарачи 
споразумјели да је имовина из спорног уговора купљена 
током брака, али од средстава која нису стицана током брака, 
него из апеланткињиних посебних средстава и да као таква 
представља искључиво апеланткињину имовину. У том 
правцу апеланткиња наглашава да је имовину која је 
обухваћена спорним уговором стекла од новчаних средстава 
које је добила од оца. Даље, апеланткиња детаљно указује на 
дијелове пресуда за које сматра да су контрадикторни, 
износећи своје виђење цијелог случаја, указујући како и на 
који начин су судови требали одлучити, при чему цитира 
дијелове из одлука са којима се не слаже у контексту 
примјене материјалног права, и то ЗОО. Посебно указује да 
су је током поступка вријеђале тужитељке, али да је суд није 
заштитио. Затим, исцрпно приговора да у конкретном случају 
нису биле испуњене претпоставке за вођење предметне 
парнице, јер је тужба у вријеме подношења била преурањена, 
да потраживање још увијек није било доспјело, нити 
извршно, да је апеланткињин бивши супруг солвентан тако да 
су тужитељке могле да се наплате из друге имовине. 

б) Одговор на апелацију 

21. Врховни суд, Окружни суд и Основни суд су све 
изнесене приговоре оцијенили неоснованим указујући да су 
ти судови испитали приговоре које апеланткиња понавља у 
апелацији, предложивши да се апелација одбије као 
неоснована. 

22. Тужитељке су све приговоре оцијениле неоснованим 
предложивши да се апелација одбије као неоснована. 
Одговор је поткријепљен документима из којих произилази 
да је апеланткиња покренула поступак за рушење 
непокретности која је предмет извршног поступка. 

V. Релевантни прописи 

23. Закон о облигационим односима ("Службени лист 
СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и "Службени гласник 
РС" бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04) 

За потребе ове одлуке користи се неслужбени 
пречишћени текст, сачињен у Уставном суду БиХ, који гласи: 

ПОБИЈАЊЕ ДУЖНИКОВИХ ПРАВНИХ РАДЊИ 

Опште правило 
Члан 280. 

(1) Сваки повјерилац чије је потраживање доспјело за 
исплату, и без обзира кад је настало, може побијати правну 
радњу свог дужника која је предузета на штету повјерилаца. 

(2) Сматра се да је правна радња предузета на штету 
повјерилаца ако услијед њеног извршења дужник нема 
довољно средстава за испуњење повјериочевог 
потраживања. 

Услови побијања 
Члан 281. 

(1) Теретно располагање може се побијати ако је у 
вријеме располагања дужник знао или могао знати да 
предузетим располагањем наноси штету својим 
повјериоцима и ако је трећем лицу са којим је или у чију је 
корист правна радња предузета то било познато или могло 
бити познато. 

(2) Ако је треће лице дужников супруг, или сродник по 
крви у првој линији, или у побочној линији до четвртог 
степена, или по тазбини до истог степена, претпоставља се 
да му је било познато да дужник предузетим располагањем 
наноси штету повјериоцима. 

(3) Код бесплатних располагања и са њима изједначених 
правних радњи сматра се да је дужник знао да предузетим 
располагањем наноси штету повјериоцима, и за побијање 
тих радњи не захтијева се да је трећем лицу то било 
познато или могло бити познато. 

(4) Одрицањем од насљедства сматра се бесплатним 
располагањем. 

Рок за подизање тужбе 
Члан 285. 

(1) Тужба за побијање може се поднијети у року од 
једне године за располагање из члана 281. став (1) а за 
остале случајеве у року од три године. 

(2) Рок из претходног става рачуна се од дана када је 
предузета правна радња која се побија, односно од дана када 
је требало предузети пропуштање радње. 

24. Породични закон ("Службени гласник РС" бр. 
54/02, 41/08 и 63/14) у релевантном дијелу гласи: 

Члан 270. ст. (5) и (6) 
(5) Имовина коју су брачни супружници стекли радом 

током брачне заједнице, као и приходи из те имовине, чине 
заједничку имовину. 

(6) Поклони трећих лица учињени током брачне 
заједнице (у новцу, стварима, пружању помоћи радом и сл.), 
улазе у заједничку брачну имовину, без обзира који их је 
брачни друг примио, уколико друкчије не произлази из намјене 
поклона, или се из околности у моменту давања поклона 
може закључити да је поклонодавац желио учинити поклон 
само једном од брачних супружника. 

2. Диоба заједничке имовине брачних супружника 
Члан 272. 

(1) Свакоме од брачних супружника припада по једна 
половина заједничке имовине. 

(2) Брачни супружници могу заједничку имовину 
споразумно подијелити тако да одреде дијелове у читавој 
имовини или једном дијелу имовине или на појединој ствари, 
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као и да сваком брачном супружнику припадну поједине 
ствари или права из те имовине, или да један брачни 
супружник исплати другом новчану вриједност његовог 
дијела. 

25. Закон о парничном поступку ("Службени гласник 
РС" бр. 58/03,85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13) у релевантном 
дијелу гласи: 

Члан 4. 
Суд одлучује о тужбеном захтјеву, по правилу, на 

основу усменог, непосредног и јавног расправљања. 

Члан 5. 
Свака странка има право да се изјасни о приједлозима и 

захтјевима противне странке. Само кад је то овим законом 
одређено, суд је овлашћен да одлучи о захтјеву о коме 
противној странци није била пружена могућност да се 
изјасни. 

Члан 7. став 1. 
Странке су дужне да изнесу све чињенице на којима 

заснивају своје захтјеве и да изводе доказе којима се утврђују 
те чињенице. 

Члан 12. став (1) 
(1) Кад одлука суда зависи о рјешавању неког 

претходног питања које се односи на то да ли постоји неко 
право или правни однос, а о том питању још није донио 
одлуку суд или други надлежни орган (претходно питање) 
суд може сам ријешити то питање, ако посебним 
прописима није другачије одређено. 

Члан 81. 
Суд ће према резултатима расправљања на 

припремном рочишту одлучити о чему ће се расправљати и 
који докази ће се извести на главној расправи. 

Приједлоге које не сматра битним за доношење одлуке 
суд ће одбити и у рјешењу назначити разлог одбијања. 

Против рјешења из става 2. овог члана није дозвољена 
посебна жалба. 

Суд није у даљем току парнице везан за своја ранија 
рјешења из овог члана. 

VI. Допустивост 

26. У складу са чланом VI/3б) Устава Босне и 
Херцеговине, Уставни суд, такође, има апелациону 
надлежност у питањима која су садржана у овом уставу када 
она постану предмет спора због пресуде било којег суда у 
Босни и Херцеговини. 

27. У складу са чланом 18 став (1) Правила Уставног 
суда, Уставни суд може да разматра апелацију само ако су 
против пресуде, односно одлуке која се њоме побија, 
исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови могући према 
закону и ако се поднесе у року од 60 дана од дана када је 
подносилац апелације примио одлуку о посљедњем 
дјелотворном правном лијеку којег је користио. 

28. У конкретном случају предмет оспоравања 
апелацијом је Пресуда Врховног суда број 83 0 П 015917 16 
Рев од 16. маја 2017. године против које нема других 
дјелотворних правних лијекова могућих према закону. Затим, 
оспорену пресуду апеланткињин пуномоћник је примио 29. 
јуна 2017. године, а апелација је поднесена 15. августа 2017. 
године, тј. у року од 60 дана, како је прописано чланом 18 
став (1) Правила Уставног суда. Коначно, апелација испуњава 
и услове из члана 18 ст. (3) и (4) Правила Уставног суда, јер 
не постоји неки други формални разлог због којег апелација 
није допустива, нити је очигледно (prima facie) неоснована. 

29. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и 
Херцеговине, члана 18 ст. (1), (3) и (4) Правила Уставног 

суда, Уставни суд је утврдио да предметна апелација 
испуњава услове у погледу допустивости. 

VII. Меритум 

30. Апеланткиња побија пресуду Врховног суда тврдећи 
да су том пресудом повријеђена њена права из члана II/3е) 
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске 
конвенције, члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 
1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију, члана II/3ф) 
Устава Босне и Херцеговине и члана 8 Европске конвенције и 
члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине и члана 5 Европске 
конвенције. 

Право на правично суђење 

31. Члан II/3 Устава Босне и Херцеговине у релевантном 
дијелу гласи: 

Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају 
људска права и основне слободе из става 2 овог члана, а она 
обухватају: 

е) Право на правичан поступак у грађанским и 
кривичним стварима и друга права у вези са кривичним 
поступком. 

32. Члан 6 Европске конвенције у релевантном дијелу 
гласи: 

1. Приликом утврђивања његових грађанских права и 
обавеза или кривичне оптужбе против њега, свако има право 
на правичну и јавну расправу у разумном року пред 
независним и непристрасним судом установљеним законом. 

33. У конкретном случају тужитељке су покренуле 
предметни парнични поступак ради побијања дужникових 
правних радњи, у смислу ЗОО, дакле, радило се о 
грађанскоправном односу, те, стога, мора да се испита да ли 
је поступак пред редовним судовима био правичан онако 
како захтијева члан 6 став 1 Европске конвенције. 

34. У вези са апеланткињиним приговором којим указује 
на кршење расправног начела, јер је првостепени суд током 
поступка разматрао питање да ли предмет спорног уговора 
представља брачну имовину апеланткиње и њеног бившег 
супруга као претходно питање, у смислу члана 12 став 1 ЗПП, 
а да на припремном рочишту о томе првостепени суд није 
децидирано одлучио, Уставни суд у околностима конкретног 
случаја не може да изведе закључак да је овај приговор 
оправдан. Наиме, Уставни суд запажа да је апеланткиња 
имала могућност да предлаже доказе и да су сви докази које 
је предложила спроведени током предметног поступка 
(докази које је апеланткиња предложила су таксативно 
побројани на страни три образложења оспорене првостепене 
пресуде), при чему апеланткиња и не тврди супротно, нити 
прецизира на који начин је била спријечена да износи 
чињенице и доказе којима се те чињенице и тврдње утврђују 
(да се не ради о брачној имовини), којима би оповргнула 
супротне тврдње и доказе тужитељки, што би евентуално 
покренуло питање кршења расправног начела. Уставни суд 
подсјећа да, у складу са начелом процесне економије, суд 
који води поступак у току кога се појавило неко претходно 
питање (као у конкретном случају) може сам да ријеши то 
питање, у смислу члана 12 став (1) ЗПП, а у околностима 
конкретног случаја Уставни суд у поступању Основног суда 
који се користио својим овлашћењем које му пружа наведена 
одредба ЗПП не уочава ништа што би оправдало изнесени 
приговор, нити може да се извуче закључак да је наведена 
околност довела до кршења расправног начела, нити било 
шта што указује на повреду парничног поступка на шта 
апеланткиња неосновано указује. 

35. Уставни суд, сходно осталим приговорима којима 
апеланткиња указује на погрешно утврђено чињенично стање 
и произвољну примјену права, подсјећа да, према пракси 
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Европског суда за људска права (у даљњем тексту: Европски 
суд) и Уставног суда, задатак ових судова није да преиспитују 
закључке редовних судова у погледу чињеничног стања и 
примјене права (види, Европски суд, Pronina против Русије, 
одлука о допустивости од 30. јуна 2005. године, апликација 
број 65167/01). Наиме, Уставни суд није надлежан да 
супституише редовне судове у процјени чињеница и доказа, 
већ је, уопштено, задатак редовних судова да оцијене 
чињенице и доказе које су извели (види, Европски суд, 
Thomas против Уједињеног Краљевства, пресуда од 10. маја 
2005. године, апликација број 19354/02). Задатак Уставног 
суда је да испита да ли су, евентуално, повријеђена или 
занемарена уставна права (право на правично суђење, право 
на приступ суду, право на дјелотворан правни лијек и др.), те 
да ли је примјена закона била, евентуално, произвољна или 
дискриминациона. 

36. Уставни суд ће се, дакле, изузетно упустити у 
испитивање начина на који су надлежни судови утврђивали 
чињенице и на тако утврђене чињенице примијенили 
позитивноправне прописе када је очигледно да је у одређеном 
поступку дошло до произвољног поступања редовног суда 
како у поступку утврђивања чињеница, тако и примјене 
релевантних позитивноправних прописа (види, Уставни суд, 
Одлука број АП 311/04 од 22. априла 2005. године, став 26). У 
контексту наведеног Уставни суд подсјећа и да је у више 
својих одлука указао да очигледна произвољност у примјени 
релевантних прописа никада не може да води правичном 
поступку (види, Уставни суд, Одлука број АП 1293/05 од 12. 
септембра 2006. године, тачка 25 и даље, и, mutatis mutandis, 
Европски суд, Анђелковић против Србије, пресуда од 9. 
априла 2013. године, тачка 24). Сходно наведеном, Уставни 
суд ће испитати да ли је чињенично стање погрешно 
утврђено, односно да ли је приликом одлучења дошло до 
произвољне примјене материјалног и процесног права. 

37. У вези са осталим изнесеним приговорима којима 
апеланткиња исказује незадовољство оспореним одлукама, 
Уставни суд запажа да је Основни суд на основу великог 
броја спроведених доказа, те њиховом оцјеном, у смислу 
члана 8 ЗПП, утврдио релевантне околности конкретног 
случаја закључивши да су испуњени општи и посебни услови 
за побијање дужникових правних радњи (спорни уговор), у 
смислу члана 281 ЗОО, јер је током поступка, као претходно 
питање, утврђено да предмет спорног уговора представља 
брачну имовину, у смислу члана 270 став (5) Породичног 
закона, и да је спорни уговор без дејства у висини од ½ дијела 
имовине (дио који се односи на имовину апеланткињиног 
бившег супруга, како је то утврдио Окружни суд 
преиначавајући првостепену пресуду). Уставни суд запажа да 
је такав став Окружног суда у цијелости потврдио Врховни 
суд, који је додатно образложио правну природу спорног 
уговора у свјетлу Породичног закона, прихватајући став 
нижестепених судова да апеланткињин супруг не посједује 
другу имовину подобну за намирење предметног 
потраживања, при чему се тај суд додатно осврнуо и на 
приговор у вези са испуњеношћу услова за подизање 
предметне тужбе (види тач. 19 и 20 ове одлуке). 

38. С обзиром на наведено, Уставни суд сматра да су 
редовни судови у образложењима оспорених одлука, 
супротно апеланткињиним наводима, детаљно испитали све 
апеланткињине наводе које она понавља у апелацији и дали 
разлоге зашто ти наводи не могу да доведу до другачијег 
рјешења конкретне правне ствари, односно дали јасна и 
прецизна образложења да су у конкретном случају остварене 
материјалноправне претпоставке из члана 281 ЗОО. Уставни 
суд сматра да оспорене одлуке у погледу образложења 
задовољавају стандард образложене одлуке у смислу права на 

правично суђење из члана 6 став 1 Европске конвенције, 
будући да су редовни судови у образложењима својих одлука 
дали јасна и аргументована образложења утемељена на 
релевантним одредбама Породичног закона и ЗОО, 
закључивши да је основан тужбени захтјев тужитељки. С 
обзиром на то, Уставни суд у датим околностима конкретног 
случаја није могао да закључи да је постојала било каква 
произвољност редовних судова у погледу чињеничног стања 
и примјене материјалног и процесног права приликом 
доношења оспорених одлука, а која би, у смислу наведених 
ставова Европског и Уставног суда, могла да буду основ да 
Уставни суд својим тумачењем замијени тумачење редовних 
судова. 

39. Имајући у виду наведено, Уставни суд сматра да у 
конкретном случају нема кршења права на правично суђење 
из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 
Европске конвенције. 

Остали приговори 

40. Апеланткиња сматра да јој је оспореним одлукама 
повријеђено и право на приватни и породични живот, дом и 
преписку из члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и члана 
8 Европске конвенције и право на имовину из члана II/3к) 
Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз 
Европску конвенцију. У вези с тим, Уставни суд запажа да се 
ови наводи вежу за произвољну примјену права и погрешно 
утврђено чињенично стање, а да су ти наводи већ размотрени 
у оквиру навода о повреди права на правично суђење у 
претходним тачкама ове одлуке. С обзиром на то, Уставни 
суд сматра да су апеланткињини наводи о кршењу права на 
дом и имовину, такође, неосновани. 

41. У вези са апеланткињиним позивањем на повреду 
права на слободу и безбједност из члана II/3д) Устава Босне и 
Херцеговине и члана 5 Европске конвенције, Уставни суд 
сматра да се оспореним одлукама не покреће питање кршења 
наведеног права. 

VIII. Закључак 

42. Уставни суд закључује да нема повреде права на 
правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине 
и члана 6 став 1 Европске конвенције будући да у 
предметном поступку окончаном оспореном пресудом 
Врховног суда није прекршено апеланткињино расправно 
начело, нити је дошло до повреде парничног поступка у 
ситуацији када је Основни суд, користећи се својим 
дискреционим правом у смислу члана 12 став 1 ЗПП, 
расправио питање брачне имовине као претходно питање, а 
апеланткињи је било омогућено да износи чињенице и доказе 
у прилог својим тврдњама, при чему су редовни судови на 
основу великог броја спроведених доказа расвијетлили 
релевантне околности случаја утврђујући да су се стекле 
материјалноправне претпоставке за побијање дужникове 
радње, у смислу члана 281 ЗОО, за шта су дали довољно јасна 
образложења која се не доимају произвољним испитавши све 
апеланткињине релевантне приговоре које у апелацији 
понавља. 

43. Такође, Уставни суд сматра да нема кршења права 
на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и 
члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију и права на 
дом из члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и члана 8 
Европске конвенције када се наводи о кршењу наведених 
права темеље на произвољној примјени материјалног и 
процесног права и погрешно утврђеном чињеничном стању, а 
Уставни суд је утврдио да није било произвољности у том 
погледу. 

44. На основу члана 59 ст. (1) и (3) Правила Уставног 
суда, Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке. 
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45. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине, 
одлуке Уставног суда су коначне и обавезујуће. 

 

Предсједник 
Уставног суда Босне и Херцеговине 

Златко М. Кнежевић, с. р.
 

 
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeću, u 

predmetu broj AP 3516/17, rješavajući apelaciju D.S.B., na 
osnovu člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 57. stav 
(2) tačka b) i člana 59. st. (1) i (3) Pravila Ustavnog suda Bosne i 
Hercegovine – prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Bosne i 
Hercegovine" broj 94/14), u sastavu: 

Zlatko M. Knežević, predsjednik 
Mato Tadić, potpredsjednik 
Mirsad Ćeman, potpredsjednik 
Valerija Galić, sutkinja 
Miodrag Simović, sudija 
Seada Palavrić, sutkinja 
na sjednici održanoj 10. septembra 2019. godine donio je 

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1 
Odbija se kao neosnovana apelacija D.S.B. podnesena protiv 

Presude Vrhovnog suda Republike Srpske broj 83 0 P 015917 16 
Rev od 16. maja 2017. godine, Presude Okružnog suda u Bijeljini 
broj 83 0 P 015917 15 Gž od 11. januara 2016. godine i Presude 
Osnovnog suda u Zvorniku broj 83 0 P 015917 12 P od 17. jula 
2015. godine. 

Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i 
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i 
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i 
"Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine". 

OBRAZLOŽENJE 
I. Uvod 

1. D.S.B. (u daljnjem tekstu: apelantica) iz Bijeljine, koju 
zastupa Vesna Stevanović, advokat iz Bijeljine, podnijela je 15. 
augusta 2017. godine Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u 
daljnjem tekstu: Ustavni sud) apelaciju protiv Presude Vrhovnog 
suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj 83 0 
P 015917 16 Rev od 16. maja 2017. godine, Presude Okružnog 
suda u Bijeljini (u daljnjem tekstu: Okružni sud) broj 83 0 P 
015917 15 Gž od 11. januara 2016. godine i Presude Osnovnog 
suda u Zvorniku (u daljnjem tekstu: Osnovni sud) broj 83 0 P 
015917 12 P od 17. jula 2015. godine. 

II. Postupak pred Ustavnim sudom 

2. Ustavni sud je, odlučujući o apelanticinom zahtjevu za 
donošenje privremene mjere, donio odluku kojom je zahtjev odbio 
(vidi, Ustavni sud, Odluka o privremenoj mjeri broj AP 3516/17 
od 7. septembra 2017. godine, dostupna na web-stranici Ustavnog 
suda www.ustavnisud.ba). 

3. Na osnovu člana 23. Pravila Ustavnog suda, od Vrhovnog 
suda, Okružnog suda, Osnovnog suda i opunomoćenika tužiteljica 
Vidosave i Jelke Blagojević (u daljnjem tekstu: tužiteljice) 
zatraženo je 18. marta 2019. godine da dostave odgovore na 
apelaciju. 

4. Vrhovni sud, Okružni sud, Osnovni sud i opunomoćenik 
tužiteljica su dostavili odgovore na apelaciju u periodu od 21. 
marta do 8. aprila 2019. godine. 

III. Činjenično stanje 

5. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelacionih navoda i 
dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se sumirati na 
sljedeći način: 

                                                                 
1 Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 66/19 

Uvodne napomene 

6. Pravosnažnom Presudom Osnovnog suda u Bijeljini od 
29. juna 2012. godine apelanticin bivši suprug R.B. (u daljnjem 
tekstu: apelanticin bivši suprug) je obavezan da tužiteljicama 
isplati iznos od 85.000,00 KM na ime kupoprodajne cijene po 
osnovu prodaje nekretnina prema kupoprodajnom ugovoru iz 
1998. godine. 

7. Tužiteljice su pokrenule izvršni postupak protiv 
apelanticinog bivšeg supruga radi prinudnog namirenja duga, ali 
bezuspješno, budući da apelanticin bivši suprug nije posjedovao 
imovinu upisanu na svoje ime u javnim evidencijama. 

Osporene presude 

8. Tužiteljice su nakon toga, 20. augusta 2012. godine, 
tužbom pokrenule predmetni parnični postupak kod Osnovnog 
suda u Bijeljini protiv apelantice radi pobijanja dužnikovih 
pravnih radnji, tražeći da se utvrdi da je notarski obrađen ugovor o 
podjeli zajedničke bračne imovine od 6. jula 2011. godine (u 
daljnjem tekstu: sporni ugovor) kojim je apelanticin bivši suprug, 
bez naknade, apelantici ustupio svoje nekretnine, bez učinka u 
odnosu na tužiteljice za ispunjenje njihovog potraživanja prema 
apelanticinom bivšem suprugu, što je apelantica dužna da trpi i 
dopusti da tužiteljice svoje potraživanje namire prodajom 
nekretnina koje su obuhvaćene spornim ugovorom. 

9. Odlučujući o tužbenom zahtjevu, Osnovni sud je 
Presudom broj 83 0 P 015917 12 P od 17. jula 2015. godine 
utvrdio da sporni ugovor u dijelu kojim su se bivši supružnici 
saglasili da zajednički stečena imovina u braku pripadne apelantici 
nema pravno djejstvo prema tužiteljicama do visine njihovog 
potraživanja prema apelanticinom bivšem suprugu u iznosu od 
90.775,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom na iznos od 
85.000,00 KM, te je apelantica obavezana da trpi i dopusti da 
tužiteljice svoje potraživanje namire prodajom te imovine i na 
naknadu troškova postupka, dok je višak tužbenog zahtjeva 
tužiteljica odbijen (sve preciznije navedeno u izreci presude). 

10. Sporno pitanje koje se tokom postupka postavilo jeste da 
li imovina koja je obuhvaćena spornim ugovorom predstavlja 
bračnu imovinu, pa je to pitanje Osnovni sud, shodno odredbi 
člana 12. stav (1) Zakona o parničnom postupku (u daljnjem 
tekstu: ZPP), sam riješio kao prethodno pitanje. 

11. Ocjenjujući sve provedene dokaze (koji su taksativno 
pobrojani na str. 2. i 3. obrazloženja presude), u smislu člana 8. 
ZPP, Osnovni sud je utvrdio da imovina koja je obuhvaćena 
spornim ugovorom predstavlja zajedničku imovinu apelantice i 
njenog bivšeg supruga koja je stečena u bračnoj zajednici, shodno 
članu 270. stav 2. Porodičnog zakona (brak je trajao od 22. jula 
1995. godine do 31. marta 2011. godine, kada je pravosnažno 
razveden), a o čemu se sud iscrpno izjasnio na str. od 4 do 11 
obrazloženja presude. Potom se Osnovni sud pozvao na odredbe 
člana 280. Zakona o obligacionim odnosima (u daljnjem tekstu: 
ZOO), te člana 281. stav (3) i člana 283. stav (2) ZOO, koje je 
citirao i koje je imao u vidu prilikom odlučenja. 

12. Osnovni sud je pojasnio da je apelanticin bivši suprug 
pravosnažno obavezan na isplatu iznosa od 85.000,00 KM 
zajedno sa kamatama i troškovima postupka. Shodno tome, 
Osnovni sud je naveo da obaveza apelanticinog bivšeg supruga 
nije nastala pravosnažnošću Presude broj 80 0 P 003896 08 P, 
koja je u dijelu glavnog duga i troškova postupka postala 
pravosnažna 16. novembra 2012. godine, već su njen nastanak i 
dospijeće bili uvjeti za usvajanje tužbenog zahtjeva tužitelja u tom 
postupku s obzirom na to da je apelanticin bivši suprug u tom 
postupku osporavao svoju obavezu, jer je obaveza povrata datog 
zasnovana na odredbi člana 104. ZOO, tako da presuda ima samo 
deklaratorni karakter i tužiteljicama daje pravo da prinudnim 
putem namire potraživanje koje dužnik neće dobrovoljno da 
ispuni. Budući da su drugostepenom presudom na iznos glavnog 
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duga zakonske zatezne kamate dosuđene od dana podnošenja 
tužbe (17. januar 2008. godine), to je, prema ocjeni Osnovnog 
suda, datum od kada se može ocijeniti rok dospijeća obaveze, pa 
pošto je tužba u predmetnom postupku podnesena 20. augusta 
2012. godine, potraživanje tužitelja je, prema shvatanju Osnovnog 
suda, dospjelo prije predmetnog pobijanja dužnikove pravne 
radnje. 

13. Osnovni sud je na osnovu provedenih dokaza, također, 
utvrdio da apelanticin bivši suprug u vrijeme podnošenja 
predmetne tužbe nije posjedovao nekretnine iz kojih bi se moglo 
namiriti dospjelo potraživanje tužiteljica (o čemu se Osnovni sud 
detaljnije izjasnio na strani 12. obrazloženja). 

14. Pošto je Osnovni sud utvrdio da za pobijanje dužnikovih 
pravnih radnji povjeriocu nije potrebna izvršna isprava kojom bi 
dokazao postojanje svog potraživanja prema dužniku, te pošto je 
sud utvrdio da su za obaveze prema tužiteljicama, kao 
povjeriocima, po osnovu ništavog ugovora odgovorni i apelantica 
i njen bivši suprug, u smislu člana 278. Porodičnog zakona, to za 
namirenje tužitelja iz njihove zajedničke imovine nije neophodno i 
utvrđivanje njihovih suvlasničkih dijelova za koje, prema članu 
272. navedenog zakona, postoji zakonska pretpostavka da su 
jednaki, pa je, shodno svemu navedenom, odlučeno kao u izreci 
presude. 

15. Presudom Okružnog suda broj 83 0 P 015917 15 Gž od 
11. januara 2016. godine djelimično je usvojena apelanticina žalba 
i prvostepena presuda preinačena na način da je utvrđeno da 
ugovor nema pravno djejstvo prema tužiteljicama u visini od ½ na 
predmetnoj imovini i da je apelantica dužna da trpi da se 
tužiteljice sa potraživanjem mogu namiriti prodajom ½ te 
imovine, dok je u ostalom dijelu žalba odbijena i prvostepena 
presuda potvrđena (sve preciznije navedeno u izreci presude). 

16. Okružni sud je, ispitujući osporenu presudu, između 
ostalog, prihvatio da odluka o tužbenom zahtjevu tužitelja zavisi 
od utvrđenja statusa predmetne imovine i statusa dužnika na 
imovini koja je obuhvaćena ugovorom, pojasnivši da je 
prvostepeni sud mogao sam raspraviti to pitanje budući da o tom 
pitanju prethodno nije donesena sudska odluka. Međutim, Okružni 
sud je, za razliku od prvostepenog suda, ocijenio da apelantica ne 
može biti odgovorna za dugove svog bivšeg supruga, jer to izlazi 
iz okvira utvrđenja činjenica podobnih za primjenu relevantnih 
odredaba ZOO. Tako je Okružni sud na pravilnom utvrđenju 
prvostepenog suda da imovina iz spornog ugovora ima status 
zajedničke bračne imovine, koju su apelantica i njen bivši suprug 
stekli u braku radom, pazeći po službenoj dužnosti na primjenu 
odredbe člana 272. stav 1. Porodičnog zakona (koja propisuje da 
svakome od bračnih supružnika pripada po ½ zajedničke 
imovine), primjenom člana 270. stav 5. Porodičnog zakona 
djelimično preinačio prvostepenu presudu i odlučio kao u izreci 
presude, odnosno da tužiteljice svoje potraživanje mogu namiriti 
prodajom samo ½ imovine iz spornog ugovora. 

17. Vrhovni sud je, odlučujući o apelanticinoj reviziji, donio 
Presudu broj 83 0 P 015917 16 Rev od 16. maja 2017. godine 
kojom je reviziju odbio i osporenu presudu potvrdio, dok je 
apelanticinu reviziju podnesenu protiv rješenja Okružnog suda, 
koje je doneseno istog dana i pod istim poslovnim brojem kao 
osporena presuda, Vrhovni sud odbacio kao nedozvoljenu 
(rješenje se odnosi na mjeru osiguranja koja je određena rješenjem 
kojim je zabranjeno otuđenje i raspolaganje sa dijelom ½ imovine 
iz spornog ugovora). 

18. Vrhovni sud je u iscrpnom obrazloženju, između ostalog, 
naveo da je apelanticin bivši suprug insolventan dužnik od koga se 
tužiteljice ne mogu naplatiti, pa predmetnom tužbom traže da se 
naplate iz vrijednosti koje više ne pripadaju dužnikovoj imovini, 
već imovini trećih lica, dužnikovih pravnih sljednika na tim 
vrijednostima, pa upravo zbog tog razloga tužiteljice i traže da se 
utvrdi da su bez pravnog djejstva pravne radnje koje je preduzeo 

dužnik (apelanticin bivši suprug) koje se tiču njegove imovine. 
Prema ocjeni Vrhovnog suda, pošto je sporno raspolaganje 
imovinom učinjeno spornim ugovorom, to se takvo imovinsko 
pravo raspolaganja mora sagledati u svjetlu relevantnih odredaba 
Porodičnog zakona, da bi se utvrdilo da li je svoj suvlasnički dio u 
zajedničkoj imovini dužnik prenio na apelanticu kako bi osujetio 
namirenje tužitelja. U tom pravcu Vrhovni sud je pojasnio da 
ugovor o diobi zajedničke imovine, u smislu člana 272. stav 2. 
Porodičnog zakona, nema kao posljedicu izmjenu zakonskog 
imovinskog režima, već ima djejstvo samo na imovini koju su 
supružnici stekli od zaključenja braka do zaključenja tog ugovora, 
pri čemu supružnici nisu obavezni da u sporazumu o diobi odrede 
veličinu udjela u zajedničkoj imovini, shodno članu 272. stav 1. 
Porodičnog zakona, tako da jednom supružniku može pripasti veći 
dio zajedničke imovine ili sva zajednička imovina. 

19. Vrhovni sud je, dalje, istakao da se u konkretnom slučaju 
radi o ugovoru o diobi zajedničke imovine bez obzira na to što su 
ugovorne strane u spornom ugovoru navele da je imovina koja je 
obuhvaćena tim ugovorom koja je stečena u braku, zapravo, 
imovina koja je stečena iz apelanticinih sredstava, jer je režim 
zajedničke imovine određen imperativnim propisima, pa ga 
stranke ne mogu mijenjati ugovorom o diobi. Prema tome, kako je 
istakao Vrhovni sud, apelanticin bivši suprug se spornim 
ugovorom nije mogao odreći stjecanja zajedničke imovine, već se 
spornim ugovorom odrekao samo svog dijela zajedničke imovine 
u apelanticinu korist, a pošto taj dio nije određen, primjenjuje se 
zakonska pretpostavka iz člana 272. stav 1. Porodičnog zakona da 
se radi o ½ dijela. Budući da apelanticin bivši suprug nema 
posebnu imovinu iz koje bi se tužiteljice mogle naplatiti, a za svoj 
dug odgovora svojom zajedničkom imovinom koju je ustupio 
apelantici, i to do ½ dijela nekretnina, prema ocjeni Vrhovnog 
suda, valjalo je udovoljiti zahtjevu tužiteljica da je sporni ugovor 
bez djejstva do ½ dijela imovine, te apelantici naložiti da trpi i 
dozvoli namirenje potraživanja prodajom tog dijela imovine. 

IV. Apelacija 
a) Navodi iz apelacije 

20. Apelantica smatra da je osporenim odlukama 
povrijeđeno njeno pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) 
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske 
konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u 
daljnjem tekstu: Evropska konvencija), pravo na imovinu iz člana 
II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz 
Evropsku konvenciju, pravo na dom iz člana II/3.f) Ustava Bosne 
i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije, kao i pravo na 
slobodu i sigurnost iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i 
člana 5. Evropske konvencije. U iscrpnoj apelaciji sa priloženim 
brojnim dokumentima, između ostalog, hronološki opisuje tok 
predmetnog i drugih postupaka koji su mu prethodili. Ukazuje, 
također, na procesne propuste Osnovnog suda, odnosno kršenje 
člana 81. Zakona o parničnom postupku (u daljnjem tekstu: ZPP), 
jer taj sud na pripremnom ročištu nije decidirano odlučio o čemu 
će raspravljati na glavnoj raspravi, odnosno nije odlučio da će se o 
apelanticinoj imovni raspravljati kao o prethodnom pitanju, pa je 
na taj način povrijeđeno raspravno načelo. Dalje, tvrdi da je 
osporenim odlukama povrijeđeno i apelanticino pravo na pravnu 
sigurnost, jer tokom postupka nije znala da će se o njenoj imovini 
raspravljati kao o zajedničkoj imovini prema Porodičnom zakonu, 
pa je sve navedeno dovelo do kršenja odredaba čl. 4, 5. i 7. ZPP. 
U tom pravcu sugerira da su redovni sudovi u konkretnom slučaju 
imali dvije mogućnosti da o apelanticinoj imovini rasprave, i to da 
to pitanje rasprave kao prethodno pitanje, ali prema pravilima 
parničnog postupka, ili da prekinu predmetni postupak i apelanticu 
upute na parnični postupak kako bi se o tom pitanju raspravilo. 
Ovakvim postupanjem redovni sudovi su počinili povredu 
materijalnog prava koje je propisano odredbama člana 209. stav 2. 
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tačka 11, te člana 227. stav 1. tačka 2. ZPP, pa je, shodno tome, 
Vrhovni sud bio dužan da ukine nižestepene presude. Apelantica, 
dalje, kritikuje stav redovnih sudova da se u konkretnom slučaju 
radi o zajedničkoj imovini, jer je u spornom ugovoru jasno 
navedeno da su se ugovarači sporazumjeli da je imovina iz 
spornog ugovora kupljena tokom braka, ali od sredstava koja nisu 
stjecana tokom braka, nego iz apelanticinih posebnih sredstava i 
da kao takva predstavlja isključivo apelanticinu imovinu. U tom 
pravcu apelantica naglašava da je imovinu koja je obuhvaćena 
spornim ugovorom stekla od novčanih sredstava koje je dobila od 
oca. Dalje, apelantica detaljno ukazuje na dijelove presuda za koje 
smatra da su kontradiktorni, iznoseći svoje viđenje cijelog slučaja, 
ukazujući kako i na koji način su sudovi trebali odlučiti, pri čemu 
citira dijelove iz odluka sa kojima se ne slaže u kontekstu primjene 
materijalnog prava, i to ZOO. Posebno ukazuje da su je tokom 
postupka vrijeđale tužiteljice, ali da je sud nije zaštitio. Zatim, 
iscrpno prigovora da u konkretnom slučaju nisu bile ispunjene 
pretpostavke za vođenje predmetne parnice, jer je tužba u vrijeme 
podnošenja bila preuranjena, da potraživanje još uvijek nije bilo 
dospjelo, niti izvršno, da je apelanticin bivši suprug solventan tako 
da su se tužiteljice mogle naplatiti iz druge imovine. 

b) Odgovor na apelaciju 

21. Vrhovni sud, Okružni sud i Osnovni sud su sve iznesene 
prigovore ocijenili neosnovanim ukazujući da su ti sudovi ispitali 
prigovore koje apelantica ponavlja u apelaciji, predloživši da se 
apelacija odbije kao neosnovana. 

22. Tužiteljice su sve prigovore ocijenile neosnovanim 
predloživši da se apelacija odbije kao neosnovana. Odgovor je 
potkrijepljen dokumentima iz kojih proizlazi da je apelantica 
pokrenula postupak za rušenje nekretnine koja je predmet 
izvršnog postupka. 

V. Relevantni propisi 

23. Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ" 
br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i "Službeni glasnik RS" br. 17/93, 
3/96, 39/03 i 74/04) 

Za potrebe ove odluke koristi se neslužbeni prečišćeni tekst, 
sačinjen u Ustavnom sudu BiH, koji glasi: 

POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI 
Opšte pravilo 
Član 280. 

(1) Svaki povjerilac čije je potraživanje dospjelo za isplatu, i 
bez obzira kad je nastalo, može pobijati pravnu radnju svog 
dužnika koja je preduzeta na štetu povjerilaca. 

(2) Smatra se da je pravna radnja preduzeta na štetu 
povjerilaca ako uslijed njenog izvršenja dužnik nema dovoljno 
sredstava za ispunjenje povjeriočevog potraživanja. 

Uslovi pobijanja 
Član 281. 

(1) Teretno raspolaganje može se pobijati ako je u vrijeme 
raspolaganja dužnik znao ili mogao znati da preduzetim 
raspolaganjem nanosi štetu svojim povjeriocima i ako je trećem 
licu sa kojim je ili u čiju je korist pravna radnja preduzeta to bilo 
poznato ili moglo biti poznato. 

(2) Ako je treće lice dužnikov suprug, ili srodnik po krvi u 
prvoj liniji, ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, ili po tazbini 
do istog stepena, pretpostavlja se da mu je bilo poznato da dužnik 
preduzetim raspolaganjem nanosi štetu povjeriocima. 

(3) Kod besplatnih raspolaganja i sa njima izjednačenih 
pravnih radnji smatra se da je dužnik znao da preduzetim 
raspolaganjem nanosi štetu povjeriocima, i za pobijanje tih radnji 
ne zahtijeva se da je trećem licu to bilo poznato ili moglo biti 
poznato. 

(4) Odricanjem od nasljedstva smatra se besplatnim 
raspolaganjem. 

Rok za podizanje tužbe 
Član 285. 

(1) Tužba za pobijanje može se podnijeti u roku od jedne 
godine za raspolaganje iz člana 281. stav (1) a za ostale slučajeve 
u roku od tri godine. 

(2) Rok iz prethodnog stava računa se od dana kada je 
preduzeta pravna radnja koja se pobija, odnosno od dana kada je 
trebalo preduzeti propuštanje radnje. 

24. Porodični zakon ("Službeni glasnik RS" br. 54/02, 
41/08 i 63/14) u relevantnom dijelu glasi: 

Član 270. st. (5) i (6) 
(5) Imovina koju su bračni supružnici stekli radom tokom 

bračne zajednice, kao i prihodi iz te imovine, čine zajedničku 
imovinu. 

(6) Pokloni trećih lica učinjeni tokom bračne zajednice (u 
novcu, stvarima, pružanju pomoći radom i sl.), ulaze u zajedničku 
bračnu imovinu, bez obzira koji ih je bračni drug primio, ukoliko 
drukčije ne proizlazi iz namjene poklona, ili se iz okolnosti u 
momentu davanja poklona može zaključiti da je poklonodavac 
želio učiniti poklon samo jednom od bračnih supružnika. 

2. Dioba zajedničke imovine bračnih supružnika 
Član 272. 

(1) Svakome od bračnih supružnika pripada po jedna 
polovina zajedničke imovine. 

(2) Bračni supružnici mogu zajedničku imovinu sporazumno 
podijeliti tako da odrede dijelove u čitavoj imovini ili jednom 
dijelu imovine ili na pojedinoj stvari, kao i da svakom bračnom 
supružniku pripadnu pojedine stvari ili prava iz te imovine, ili da 
jedan bračni supružnik isplati drugom novčanu vrijednost 
njegovog dijela. 

Za potrebe ove odluke koristi se tekst propisa na srpskom 
jeziku, kako je objavljen u službenim glasilima, jer nije objavljen 
na svim službenim jezicima i pismima. 

25. Zakon o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS" 
br. 58/03,85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13) u relevantnom dijelu 
glasi: 

Član 4. 
Sud odlučuje o tužbenom zahtjevu, po pravilu, na osnovu 

usmenog, neposrednog i javnog raspravljanja. 

Član 5. 
Svaka stranka ima pravo da se izjasni o prijedlozima i 

zahtjevima protivne stranke. Samo kad je to ovim zakonom 
određeno, sud je ovlašćen da odluči o zahtjevu o kome protivnoj 
stranci nije bila pružena mogućnost da se izjasni. 

Član 7. stav 1. 
Stranke su dužne da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju 

svoje zahtjeve i da izvode dokaze kojima se utvrđuju te činjenice. 

Član 12. stav (1) 
(1) Kad odluka suda zavisi o rješavanju nekog prethodnog 

pitanja koje se odnosi na to da li postoji neko pravo ili pravni 
odnos, a o tom pitanju još nije donio odluku sud ili drugi nadležni 
organ (prethodno pitanje) sud može sam riješiti to pitanje, ako 
posebnim propisima nije drugačije određeno. 

Član 81. 
Sud će prema rezultatima raspravljanja na pripremnom 

ročištu odlučiti o čemu će se raspravljati i koji dokazi će se izvesti 
na glavnoj raspravi. 

Prijedloge koje ne smatra bitnim za donošenje odluke sud će 
odbiti i u rješenju naznačiti razlog odbijanja. 

Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana nije dozvoljena 
posebna žalba. 

Sud nije u daljem toku parnice vezan za svoja ranija rješenja 
iz ovog člana. 
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VI. Dopustivost 

26. U skladu sa članom VI/3.b) Ustava Bosne i 
Hercegovine, Ustavni sud, također, ima apelacionu nadležnost u 
pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu kada ona postanu 
predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i 
Hercegovini. 

27. U skladu sa članom 18. stav (1) Pravila Ustavnog suda, 
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv 
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svi 
djelotvorni pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako se podnese 
u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacije primio 
odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku kojeg je 
koristio. 

28. U konkretnom slučaju predmet osporavanja apelacijom 
je Presuda Vrhovnog suda broj 83 0 P 015917 16 Rev od 16. maja 
2017. godine protiv koje nema drugih djelotvornih pravnih 
lijekova mogućih prema zakonu. Zatim, osporenu presudu 
apelanticin opunomoćenik je primio 29. juna 2017. godine, a 
apelacija je podnesena 15. augusta 2017. godine, tj. u roku od 60 
dana, kako je propisano članom 18. stav (1) Pravila Ustavnog 
suda. Konačno, apelacija ispunjava i uvjete iz člana 18. st. (3) i (4) 
Pravila Ustavnog suda, jer ne postoji neki drugi formalni razlog 
zbog kojeg apelacija nije dopustiva, niti je očigledno (prima facie) 
neosnovana. 

29. Imajući u vidu odredbe člana VI/3.b) Ustava Bosne i 
Hercegovine, člana 18. st. (1), (3) i (4) Pravila Ustavnog suda, 
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete u 
pogledu dopustivosti. 

VII. Meritum 

30. Apelantica pobija presudu Vrhovnog suda tvrdeći da su 
tom presudom povrijeđena njena prava iz člana II/3.e) Ustava 
Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije, člana 
II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz 
Evropsku konvenciju, člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i 
člana 8. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava Bosne i 
Hercegovine i člana 5. Evropske konvencije. 

Pravo na pravično suđenje 

31. Član II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom 
dijelu glasi: 

Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska 
prava i slobode iz stava 2. ovog člana, što uključuje: 

e) Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim 
stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom. 

32. Član 6. Evropske konvencije u relevantnom dijelu glasi: 
1. Prilikom utvrđivanja njegovih građanskih prava i obaveza 

ili krivične optužbe protiv njega, svako ima pravo na pravičnu i 
javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristrasnim 
sudom ustanovljenim zakonom. 

33. U konkretnom slučaju tužiteljice su pokrenule predmetni 
parnični postupak radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, u 
smislu ZOO, dakle, radilo se o građanskopravnom odnosu, te se, 
stoga, mora ispitati da li je postupak pred redovnim sudovima bio 
pravičan onako kako zahtijeva član 6. stav 1. Evropske 
konvencije. 

34. U vezi sa apelanticinim prigovorom kojim ukazuje na 
kršenje raspravnog načela, jer je prvostepeni sud tokom postupka 
razmatrao pitanje da li predmet spornog ugovora predstavlja 
bračnu imovinu apelantice i njenog bivšeg supruga kao prethodno 
pitanje, u smislu člana 12. stav 1. ZPP, a da na pripremnom ročištu 
o tome prvostepeni sud nije decidirano odlučio, Ustavni sud u 
okolnostima konkretnog slučaja ne može izvesti zaključak da je 
ovaj prigovor opravdan. Naime, Ustavni sud zapaža da je 
apelantica imala mogućnost da predlaže dokaze i da su svi dokazi 
koje je predložila provedeni tokom predmetnog postupka (dokazi 

koje je apelantica predložila su taksativno pobrojani na strani tri 
obrazloženja osporene prvostepene presude), pri čemu apelantica i 
ne tvrdi suprotno, niti precizira na koji način je bila spriječena da 
iznosi činjenice i dokaze kojima se te činjenice i tvrdnje utvrđuju 
(da se ne radi o bračnoj imovini), kojima bi opovrgnula suprotne 
tvrdnje i dokaze tužiteljica, što bi eventualno pokrenulo pitanje 
kršenja raspravnog načela. Ustavni sud podsjeća da, u skladu sa 
načelom procesne ekonomije, sud koji vodi postupak u toku koga 
se pojavilo neko prethodno pitanje (kao u konkretnom slučaju) 
može sam riješiti to pitanje, u smislu člana 12. stav (1) ZPP, a u 
okolnostima konkretnog slučaja Ustavni sud u postupanju 
Osnovnog suda koji se koristio svojim ovlaštenjem koje mu pruža 
navedena odredba ZPP ne uočava ništa što bi opravdalo izneseni 
prigovor, niti se može izvući zaključak da je navedena okolnost 
dovela do kršenja raspravnog načela, niti bilo šta što ukazuje na 
povredu parničnog postupka na šta apelantica neosnovano 
ukazuje. 

35. Ustavni sud, shodno ostalim prigovorima kojima 
apelantica ukazuje na pogrešno utvrđeno činjenično stanje i 
proizvoljnu primjenu prava, podsjeća da, prema praksi Evropskog 
suda za ljudska prava (u daljnjem tekstu: Evropski sud) i Ustavnog 
suda, zadatak ovih sudova nije da preispituju zaključke redovnih 
sudova u pogledu činjeničnog stanja i primjene prava (vidi, 
Evropski sud, Pronina protiv Rusije, odluka o dopustivosti od 30. 
juna 2005. godine, aplikacija broj 65167/01). Naime, Ustavni sud 
nije nadležan da supstituira redovne sudove u procjeni činjenica i 
dokaza, već je, općenito, zadatak redovnih sudova da ocijene 
činjenice i dokaze koje su izveli (vidi, Evropski sud, Thomas 
protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 10. maja 2005. godine, 
aplikacija broj 19354/02). Zadatak Ustavnog suda je da ispita da li 
su, eventualno, povrijeđena ili zanemarena ustavna prava (pravo 
na pravično suđenje, pravo na pristup sudu, pravo na djelotvoran 
pravni lijek i dr.), te da li je primjena zakona bila, eventualno, 
proizvoljna ili diskriminacijska. 

36. Ustavni sud će se, dakle, izuzetno upustiti u ispitivanje 
načina na koji su nadležni sudovi utvrđivali činjenice i na tako 
utvrđene činjenice primijenili pozitivnopravne propise kada je 
očigledno da je u određenom postupku došlo do proizvoljnog 
postupanja redovnog suda kako u postupku utvrđivanja činjenica, 
tako i primjene relevantnih pozitivnopravnih propisa (vidi, 
Ustavni sud, Odluka broj AP 311/04 od 22. aprila 2005. godine, 
stav 26). U kontekstu navedenog Ustavni sud podsjeća i da je u 
više svojih odluka ukazao da očigledna proizvoljnost u primjeni 
relevantnih propisa nikada ne može voditi pravičnom postupku 
(vidi, Ustavni sud, Odluka broj AP 1293/05 od 12. septembra 
2006. godine, tačka 25. i dalje, i, mutatis mutandis, Evropski sud, 
Anđelković protiv Srbije, presuda od 9. aprila 2013. godine, tačka 
24). Shodno navedenom, Ustavni sud će ispitati da li je činjenično 
stanje pogrešno utvrđeno, odnosno da li je prilikom odlučenja 
došlo do proizvoljne primjene materijalnog i procesnog prava. 

37. U vezi sa ostalim iznesenim prigovorima kojima 
apelantica iskazuje nezadovoljstvo osporenim odlukama, Ustavni 
sud zapaža da je Osnovni sud na osnovu velikog broja provedenih 
dokaza, te njihovom ocjenom, u smislu člana 8. ZPP, utvrdio 
relevantne okolnosti konkretnog slučaja zaključivši da su 
ispunjeni opći i posebni uvjeti za pobijanje dužnikovih pravnih 
radnji (sporni ugovor), u smislu člana 281. ZOO, jer je tokom 
postupka, kao prethodno pitanje, utvrđeno da predmet spornog 
ugovora predstavlja bračnu imovinu, u smislu člana 270. stav (5) 
Porodičnog zakona, i da je sporni ugovor bez djejstva u visini od 
½ dijela imovine (dio koji se odnosi na imovinu apelanticinog 
bivšeg supruga, kako je to utvrdio Okružni sud preinačavajući 
prvostepenu presudu). Ustavni sud zapaža da je takav stav 
Okružnog suda u cijelosti potvrdio Vrhovni sud, koji je dodatno 
obrazložio pravnu prirodu spornog ugovora u svjetlu Porodičnog 
zakona, prihvatajući stav nižestepenih sudova da apelanticin 
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suprug ne posjeduje drugu imovinu podobnu za namirenje 
predmetnog potraživanja, pri čemu se taj sud dodatno osvrnuo i na 
prigovor u vezi sa ispunjenošću uvjeta za podizanje predmetne 
tužbe (vidi tač. 19. i 20. ove odluke). 

38. S obzirom na navedeno, Ustavni sud smatra da su 
redovni sudovi u obrazloženjima osporenih odluka, suprotno 
apelanticinim navodima, detaljno ispitali sve apelanticine navode 
koje ona ponavlja u apelaciji i dali razloge zašto ti navodi ne mogu 
dovesti do drugačijeg rješenja konkretne pravne stvari, odnosno 
dali jasna i precizna obrazloženja da su u konkretnom slučaju 
ostvarene materijalnopravne pretpostavke iz člana 281. ZOO. 
Ustavni sud smatra da osporene odluke u pogledu obrazloženja 
zadovoljavaju standard obrazložene odluke u smislu prava na 
pravično suđenje iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije, budući 
da su redovni sudovi u obrazloženjima svojih odluka dali jasna i 
argumentirana obrazloženja utemeljena na relevantnim odredbama 
Porodičnog zakona i ZOO, zaključivši da je osnovan tužbeni 
zahtjev tužiteljica. S obzirom na to, Ustavni sud u datim 
okolnostima konkretnog slučaja nije mogao zaključiti da je 
postojala bilo kakva proizvoljnost redovnih sudova u pogledu 
činjeničnog stanja i primjene materijalnog i procesnog prava 
prilikom donošenja osporenih odluka, a koja bi, u smislu 
navedenih stavova Evropskog i Ustavnog suda, mogla biti osnov 
da Ustavni sud svojim tumačenjem zamijeni tumačenje redovnih 
sudova. 

39. Imajući u vidu navedeno, Ustavni sud smatra da u 
konkretnom slučaju nema kršenja prava na pravično suđenje iz 
člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. 
Evropske konvencije. 

Ostali prigovori 

40. Apelantica smatra da joj je osporenim odlukama 
povrijeđeno i pravo na privatni i porodični život, dom i prepisku iz 
člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske 
konvencije i pravo na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i 
Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. 
U vezi s tim, Ustavni sud zapaža da se ovi navodi vežu za 
proizvoljnu primjenu prava i pogrešno utvrđeno činjenično stanje, 
a da su ti navodi već razmotreni u okviru navoda o povredi prava 
na pravično suđenje u prethodnim tačkama ove odluke. S obzirom 
na to, Ustavni sud smatra da su apelanticini navodi o kršenju prava 
na dom i imovinu, također, neosnovani. 

41. U vezi sa apelanticinim pozivanjem na povredu prava na 
slobodu i sigurnost iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i 
člana 5. Evropske konvencije, Ustavni sud smatra da se osporenim 
odlukama ne pokreće pitanje kršenja navedenog prava. 

VIII. Zaključak 

42. Ustavni sud zaključuje da nema povrede prava na 
pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i 
člana 6. stav 1. Evropske konvencije budući da u predmetnom 
postupku okončanom osporenom presudom Vrhovnog suda nije 
prekršeno apelanticino raspravno načelo, niti je došlo do povrede 
parničnog postupka u situaciji kada je Osnovni sud, koristeći se 
svojim diskrecionim pravom u smislu člana 12. stav 1. ZPP, 
raspravio pitanje bračne imovine kao prethodno pitanje, a 
apelantici je bilo omogućeno da iznosi činjenice i dokaze u prilog 
svojim tvrdnjama, pri čemu su redovni sudovi na osnovu velikog 
broja provedenih dokaza rasvijetlili relevantne okolnosti slučaja 
utvrđujući da su se stekle materijalnopravne pretpostavke za 
pobijanje dužnikove radnje, u smislu člana 281. ZOO, za šta su 
dali dovoljno jasna obrazloženja koja se ne doimaju proizvoljnim 
ispitavši sve apelanticine relevantne prigovore koje u apelaciji 
ponavlja. 

43. Također, Ustavni sud smatra da nema kršenja prava na 
imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. 
Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju i prava na dom iz člana 

II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije 
kada se navodi o kršenju navedenih prava temelje na proizvoljnoj 
primjeni materijalnog i procesnog prava i pogrešno utvrđenom 
činjeničnom stanju, a Ustavni sud je utvrdio da nije bilo 
proizvoljnosti u tom pogledu. 

44. Na osnovu člana 59. st. (1) i (3) Pravila Ustavnog suda, 
Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu ove odluke. 

45. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke 
Ustavnog suda su konačne i obavezujuće. 

Predsjednik 
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 

Zlatko M. Knežević, s. r.
 

 
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeću, u 

predmetu broj AP 3516/17, rješavajući apelaciju D.S.B., na 
temelju članka VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine, članka 57. 
stavak (2) točka b) i članka 59. st. (1) i (3) Pravila Ustavnog suda 
Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Bosne i 
Hercegovine" broj 94/14), u sastavu: 

Zlatko M. Knežević, predsjednik 
Mato Tadić, dopredsjednik 
Mirsad Ćeman, dopredsjednik 
Valerija Galić, sutkinja 
Miodrag Simović, sudac 
Seada Palavrić, sutkinja 
na sjednici održanoj 10. rujna 2019. godine donio je 

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1 
Odbija se kao neutemeljena apelacija D.S.B. podnesena 

protiv Presude Vrhovnog suda Republike Srpske broj 83 0 P 
015917 16 Rev od 16. svibnja 2017. godine, Presude Okružnog 
suda u Bijeljini broj 83 0 P 015917 15 Gž od 11. siječnja 2016. 
godine i Presude Osnovnog suda u Zvorniku broj 83 0 P 015917 
12 P od 17. srpnja 2015. godine. 

Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i 
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i 
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i 
"Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine". 

OBRAZLOŽENJE 
I. Uvod 

1. D.S.B. (u daljnjem tekstu: apelantica) iz Bijeljine, koju 
zastupa Vesna Stevanović, odvjetnica iz Bijeljine, podnijela je 15. 
kolovoza 2017. godine Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u 
daljnjem tekstu: Ustavni sud) apelaciju protiv Presude Vrhovnog 
suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj 83 0 
P 015917 16 Rev od 16. svibnja 2017. godine, Presude Okružnog 
suda u Bijeljini (u daljnjem tekstu: Okružni sud) broj 83 0 P 
015917 15 Gž od 11. siječnja 2016. godine i Presude Osnovnog 
suda u Zvorniku (u daljnjem tekstu: Osnovni sud) broj 83 0 P 
015917 12 P od 17. srpnja 2015. godine. 

II. Postupak pred Ustavnim sudom 

2. Ustavni sud je, odlučujući o apelantičinom zahtjevu za 
donošenje privremene mjere, donio odluku kojom je zahtjev odbio 
(vidi, Ustavni sud, Odluka o privremenoj mjeri broj AP 3516/17 
od 7. rujna 2017. godine, dostupna na web-stranici Ustavnog suda 
www.ustavnisud.ba). 

3. Na temelju članka 23. Pravila Ustavnog suda, od 
Vrhovnog suda, Okružnog suda, Osnovnog suda i opunomoćenika 
tužiteljica Vidosave i Jelke Blagojević (u daljnjem tekstu: 
tužiteljice) zatraženo je 18. ožujka 2019. godine da dostave 
odgovore na apelaciju. 

                                                                 
1 Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 66/19 
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4. Vrhovni sud, Okružni sud, Osnovni sud i opunomoćenik 
tužiteljica su dostavili odgovore na apelaciju u razdoblju od 21. 
ožujka do 8. travnja 2019. godine. 

III. Činjenično stanje 

5. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelacijskih navoda i 
dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se sumirati na 
sljedeći način: 

Uvodne napomene 

6. Pravomoćnom Presudom Osnovnog suda u Bijeljini od 
29. lipnja 2012. godine apelantičin bivši suprug R.B. (u daljnjem 
tekstu: apelantičin bivši suprug) je obvezan tužiteljicama isplatiti 
iznos od 85.000,00 KM na ime kupoprodajne cijene po osnovi 
prodaje nekretnina prema kupoprodajnom ugovoru iz 1998. 
godine. 

7. Tužiteljice su pokrenule izvršni postupak protiv 
apelantičinog bivšeg supruga radi prinudnog namirenja duga, ali 
bezuspješno, budući da apelantičin bivši suprug nije posjedovao 
imovinu upisanu na svoje ime u javnim evidencijama. 

Pobijane presude 

8. Tužiteljice su nakon toga, 20. kolovoza 2012. godine, 
tužbom pokrenule predmetni parnični postupak kod Osnovnog 
suda u Bijeljini protiv apelantice radi pobijanja dužnikovih 
pravnih radnji, tražeći da se utvrdi da je notarski obrađen ugovor o 
podjeli zajedničke bračne imovine od 6. srpnja 2011. godine (u 
daljnjem tekstu: prijeporni ugovor) kojim je apelantičin bivši 
suprug, bez naknade, apelantici ustupio svoje nekretnine, bez 
učinka u odnosu na tužiteljice za ispunjenje njihovog potraživanja 
prema apelantičinom bivšem suprugu, što je apelantica dužna 
trpjeti i dopustiti da tužiteljice svoje potraživanje namire prodajom 
nekretnina koje su obuhvaćene prijepornim ugovorom. 

9. Odlučujući o tužbenom zahtjevu, Osnovni sud je 
Presudom broj 83 0 P 015917 12 P od 17. srpnja 2015. godine 
utvrdio da prijeporni ugovor u dijelu kojim su se bivši supružnici 
suglasili da zajednički stečena imovina u braku pripadne apelantici 
nema pravno djejstvo prema tužiteljicama do visine njihovog 
potraživanja prema apelantičinom bivšem suprugu u iznosu od 
90.775,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom na iznos od 
85.000,00 KM, te je apelantica obvezana trpjeti i dopustiti da 
tužiteljice svoje potraživanje namire prodajom te imovine i na 
naknadu troškova postupka, dok je višak tužbenog zahtjeva 
tužiteljica odbijen (sve preciznije navedeno u izreci presude). 

10. Prijeporno pitanje koje se tijekom postupka postavilo 
jeste predstavlja li imovina koja je obuhvaćena prijepornim 
ugovorom bračnu imovinu, pa je to pitanje Osnovni sud, sukladno 
odredbi članka 12. stavak (1) Zakona o parničnom postupku (u 
daljnjem tekstu: ZPP), sam riješio kao prethodno pitanje. 

11. Ocjenjujući sve provedene dokaze (koji su taksativno 
pobrojani na str. 2. i 3. obrazloženja presude), u smislu članka 8. 
ZPP, Osnovni sud je utvrdio da imovina koja je obuhvaćena 
prijepornim ugovorom predstavlja zajedničku imovinu apelantice i 
njezinog bivšeg supruga koja je stečena u bračnoj zajednici, 
sukladno članku 270. stavak 2. Porodičnog zakona (brak je trajao 
od 22. srpnja 1995. godine do 31. ožujka 2011. godine, kada je 
pravomoćno razveden), a o čemu se sud iscrpno izjasnio na str. od 
4 do 11 obrazloženja presude. Potom se Osnovni sud pozvao na 
odredbe članka 280. Zakona o obligacionim odnosima (u daljnjem 
tekstu: ZOO), te članka 281. stavak (3) i članka 283. stavak (2) 
ZOO, koje je citirao i koje je imao u vidu prilikom odlučenja. 

12. Osnovni sud je pojasnio da je apelantičin bivši suprug 
pravomoćno obvezan na isplatu iznosa od 85.000,00 KM zajedno 
sa kamatama i troškovima postupka. Sukladno tome, Osnovni sud 
je naveo da obveza apelantičinog bivšeg supruga nije nastala 
pravomoćnošću Presude broj 80 0 P 003896 08 P, koja je u dijelu 
glavnog duga i troškova postupka postala pravomoćna 16. 

studenog 2012. godine, već su njezin nastanak i dospijeće bili 
uvjeti za usvajanje tužbenog zahtjeva tužitelja u tom postupku 
obzirom na to da je apelantičin bivši suprug u tom postupku 
osporavao svoju obvezu, jer je obveza povrata danog zasnovana 
na odredbi članka 104. ZOO, tako da presuda ima samo 
deklaratorni karakter i tužiteljicama daje pravo da prinudnim 
putem namire potraživanje koje dužnik neće dragovoljno ispuniti. 
Budući da su drugostupanjskom presudom na iznos glavnog duga 
zakonske zatezne kamate dosuđene od dana podnošenja tužbe (17. 
siječanj 2008. godine), to je, prema ocjeni Osnovnog suda, datum 
od kada se može ocijeniti rok dospijeća obveze, pa pošto je tužba 
u predmetnom postupku podnesena 20. kolovoza 2012. godine, 
potraživanje tužitelja je, prema shvaćanju Osnovnog suda, 
dospjelo prije predmetnog pobijanja dužnikove pravne radnje. 

13. Osnovni sud je na temelju provedenih dokaza, također, 
utvrdio da apelantičin bivši suprug u vrijeme podnošenja 
predmetne tužbe nije posjedovao nekretnine iz kojih bi se moglo 
namiriti dospjelo potraživanje tužiteljica (o čemu se Osnovni sud 
detaljnije izjasnio na strani 12. obrazloženja). 

14. Pošto je Osnovni sud utvrdio da za pobijanje dužnikovih 
pravnih radnji povjeritelju nije potrebna izvršna isprava kojom bi 
dokazao postojanje svog potraživanja prema dužniku, te pošto je 
sud utvrdio da su za oaveze prema tužiteljicama, kao 
povjeriteljima, po osnovi ništavog ugovora odgovorni i apelantica 
i njezin bivši suprug, u smislu članka 278. Porodičnog zakona, to 
za namirenje tužitelja iz njihove zajedničke imovine nije 
neophodno i utvrđivanje njihovih suvlasničkih dijelova za koje, 
prema članku 272. navedenog zakona, postoji zakonska 
pretpostavka da su jednaki, pa je, sukladno svemu navedenom, 
odlučeno kao u izreci presude. 

15. Presudom Okružnog suda broj 83 0 P 015917 15 Gž od 
11. siječnja 2016. godine djelomično je usvojen apelantičin priziv 
i prvostupanjska presuda preinačena na način da je utvrđeno da 
ugovor nema pravno djejstvo prema tužiteljicama u visini od ½ na 
predmetnoj imovini i da je apelantica dužna trpjeti da se tužiteljice 
sa potraživanjem mogu namiriti prodajom ½ te imovine, dok je u 
ostalom dijelu priziv odbijen i prvostupanjska presuda potvrđena 
(sve preciznije navedeno u izreci presude). 

16. Okružni sud je, ispitujući pobijanu presudu, između 
ostalog, prihvatio da odluka o tužbenom zahtjevu tužitelja ovisi o 
utvrđenju statusa predmetne imovine i statusa dužnika na imovini 
koja je obuhvaćena ugovorom, pojasnivši da je prvostupanjski sud 
mogao sam raspraviti to pitanje budući da o tom pitanju prethodno 
nije donesena sudska odluka. Međutim, Okružni sud je, za razliku 
od prvostupanjskog suda, ocijenio da apelantica ne može biti 
odgovorna za dugove svog bivšeg supruga, jer to izlazi iz okvira 
utvrđenja činjenica podobnih za primjenu relevantnih odredaba 
ZOO. Tako je Okružni sud na pravilnom utvrđenju 
prvostupanjskog suda da imovina iz prijepornog ugovora ima 
status zajedničke bračne imovine, koju su apelantica i njezin bivši 
suprug stekli u braku radom, pazeći po službenoj dužnosti na 
primjenu odredbe članka 272. stavak 1. Porodičnog zakona (koja 
propisuje da svakome od bračnih supružnika pripada po ½ 
zajedničke imovine), primjenom članka 270. stavak 5. Porodičnog 
zakona djelomično preinačio prvostupanjsku presudu i odlučio 
kao u izreci presude, odnosno da tužiteljice svoje potraživanje 
mogu namiriti prodajom samo ½ imovine iz prijepornog ugovora. 

17. Vrhovni sud je, odlučujući o apelantičinoj reviziji, donio 
Presudu broj 83 0 P 015917 16 Rev od 16. svibnja 2017. godine 
kojom je reviziju odbio i pobijanu presudu potvrdio, dok je 
apelantičinu reviziju podnesenu protiv rješenja Okružnog suda, 
koje je doneseno istog dana i pod istim poslovnim brojem kao 
pobijana presuda, Vrhovni sud odbacio kao nedozvoljenu (rješenje 
se odnosi na mjeru osiguranja koja je određena rješenjem kojim je 
zabranjeno otuđenje i raspolaganje sa dijelom ½ imovine iz 
prijepornog ugovora). 
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18. Vrhovni sud je u iscrpnom obrazloženju, između ostalog, 
naveo da je apelantičin bivši suprug insolventan dužnik od kojega 
se tužiteljice ne mogu naplatiti, pa predmetnom tužbom traže da se 
naplate iz vrijednosti koje više ne pripadaju dužnikovoj imovini, 
već imovini trećih osoba, dužnikovih pravnih sljednika na tim 
vrijednostima, pa upravo zbog tog razloga tužiteljice i traže da se 
utvrdi da su bez pravnog djejstva pravne radnje koje je poduzeo 
dužnik (apelantičin bivši suprug) koje se tiču njegove imovine. 
Prema ocjeni Vrhovnog suda, pošto je prijeporno raspolaganje 
imovinom učinjeno prijepornim ugovorom, to se takvo imovinsko 
pravo raspolaganja mora sagledati u svjetlu relevantnih odredaba 
Porodičnog zakona, da bi se utvrdilo je li svoj suvlasnički dio u 
zajedničkoj imovini dužnik prenio na apelanticu kako bi osujetio 
namirenje tužitelja. U tom pravcu Vrhovni sud je pojasnio da 
ugovor o diobi zajedničke imovine, u smislu članka 272. stavak 2. 
Porodičnog zakona, nema kao posljedicu izmjenu zakonskog 
imovinskog režima, već ima djejstvo samo na imovini koju su 
supružnici stekli od zaključenja braka do zaključenja tog ugovora, 
pri čemu supružnici nisu obvezni u sporazumu o diobi odrediti 
veličinu udjela u zajedničkoj imovini, sukladno članku 272. stavak 
1. Porodičnog zakona, tako da jednom supružniku može pripasti 
veći dio zajedničke imovine ili sva zajednička imovina. 

19. Vrhovni sud je, dalje, istaknuo da se u konkretnom 
slučaju radi o ugovoru o diobi zajedničke imovine bez obzira na to 
što su ugovorne strane u prijepornom ugovoru navele da je 
imovina koja je obuhvaćena tim ugovorom koja je stečena u 
braku, zapravo, imovina koja je stečena iz apelantičinih sredstava, 
jer je režim zajedničke imovine određen imperativnim propisima, 
pa ga stranke ne mogu mijenjati ugovorom o diobi. Prema tome, 
kako je istaknuo Vrhovni sud, apelantičin bivši suprug se 
prijepornim ugovorom nije mogao odreći stjecanja zajedničke 
imovine, već se prijepornim ugovorom odrekao samo svog dijela 
zajedničke imovine u apelantičinu korist, a pošto taj dio nije 
određen, primjenjuje se zakonska pretpostavka iz članka 272. 
stavak 1. Porodičnog zakona da se radi o ½ dijela. Budući da 
apelantičin bivši suprug nema posebnu imovinu iz koje bi se 
tužiteljice mogle naplatiti, a za svoj dug odgovora svojom 
zajedničkom imovinom koju je ustupio apelantici, i to do ½ dijela 
nekretnina, prema ocjeni Vrhovnog suda, valjalo je udovoljiti 
zahtjevu tužiteljica da je prijeporni ugovor bez djejstva do ½ dijela 
imovine, te apelantici naložiti da trpi i dozvoli namirenje 
potraživanja prodajom tog dijela imovine. 

IV. Apelacija 
a) Navodi iz apelacije 

20. Apelantica smatra da je pobijanim odlukama povrijeđeno 
njezino pravo na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne 
i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu: Europska 
konvencija), pravo na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i 
Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju, 
pravo na dom iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i 
članka 8. Europske konvencije, kao i pravo na slobodu i sigurnost 
iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. Europske 
konvencije. U iscrpnoj apelaciji sa priloženim brojnim 
dokumentima, između ostalog, kronološki opisuje tijek 
predmetnog i drugih postupaka koji su mu prethodili. Ukazuje, 
također, na procesne propuste Osnovnog suda, odnosno kršenje 
članka 81. Zakona o parničnom postupku (u daljnjem tekstu: 
ZPP), jer taj sud na pripremnom ročištu nije decidirano odlučio o 
čemu će raspravljati na glavnoj raspravi, odnosno nije odlučio da 
će se o apelantičinoj imovni raspravljati kao o prethodnom pitanju, 
pa je na taj način povrijeđeno raspravno načelo. Dalje, tvrdi da je 
pobijanim odlukama povrijeđeno i apelantičino pravo na pravnu 
sigurnost, jer tijekom postupka nije znala da će se o njezinoj 
imovini raspravljati kao o zajedničkoj imovini prema Porodičnom 

zakonu, pa je sve navedeno dovelo do kršenja odredaba čl. 4, 5. i 
7. ZPP. U tom pravcu sugerira da su redoviti sudovi u konkretnom 
slučaju imali dvije mogućnosti da o apelantičinoj imovini 
rasprave, i to da to pitanje rasprave kao prethodno pitanje, ali 
prema pravilima parničnog postupka, ili da prekinu predmetni 
postupak i apelanticu upute na parnični postupak kako bi se o tom 
pitanju raspravilo. Ovakvim postupanjem redoviti sudovi su 
počinili povredu materijalnog prava koje je propisano odredbama 
članka 209. stavak 2. točka 11, te članka 227. stavak 1. točka 2. 
ZPP, pa je, sukladno tome, Vrhovni sud bio dužan ukinuti 
nižestupanjske presude. Apelantica, dalje, kritizira stav redovitih 
sudova da se u konkretnom slučaju radi o zajedničkoj imovini, jer 
je u prijepornom ugovoru jasno navedeno da su se ugovarači 
sporazumjeli da je imovina iz prijepornog ugovora kupljena 
tijekom braka, ali od sredstava koja nisu stjecana tijekom braka, 
nego iz apelantičinih posebnih sredstava i da kao takva predstavlja 
isključivo apelantičinu imovinu. U tom pravcu apelantica 
naglašava da je imovinu koja je obuhvaćena prijepornim 
ugovorom stekla od novčanih sredstava koje je dobila od oca. 
Dalje, apelantica detaljno ukazuje na dijelove presuda za koje 
smatra da su kontradiktorni, iznoseći svoje viđenje cijelog slučaja, 
ukazujući kako i na koji način su sudovi trebali odlučiti, pri čemu 
citira dijelove iz odluka sa kojima se ne slaže u kontekstu primjene 
materijalnog prava, i to ZOO. Posebice ukazuje da su je tijekom 
postupka vrijeđale tužiteljice, ali da je sud nije zaštitio. Zatim, 
iscrpno prigovora da u konkretnom slučaju nisu bile ispunjene 
pretpostavke za vođenje predmetne parnice, jer je tužba u vrijeme 
podnošenja bila preuranjena, da potraživanje još uvijek nije bilo 
dospjelo, niti izvršno, da je apelantičin bivši suprug solventan tako 
da su se tužiteljice mogle naplatiti iz druge imovine. 

b) Odgovor na apelaciju 

21. Vrhovni sud, Okružni sud i Osnovni sud su sve iznesene 
prigovore ocijenili neutemeljenim ukazujući da su ti sudovi ispitali 
prigovore koje apelantica ponavlja u apelaciji, predloživši da se 
apelacija odbije kao neutemeljena. 

22. Tužiteljice su sve prigovore ocijenile neutemeljenim 
predloživši da se apelacija odbije kao neutemeljena. Odgovor je 
potkrijepljen dokumentima iz kojih proizlazi da je apelantica 
pokrenula postupak za rušenje nekretnine koja je predmetom 
izvršnog postupka. 

V. Relevantni propisi 

23. Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ" 
br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i "Službeni glasnik RS" br. 17/93, 
3/96, 39/03 i 74/04) 

Za potrebe ove odluke koristi se neslužbeni prečišćeni tekst, 
sačinjen u Ustavnom sudu BiH, koji glasi: 

 

POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI 
Opšte pravilo 
Član 280. 

(1) Svaki povjerilac čije je potraživanje dospjelo za isplatu, i 
bez obzira kad je nastalo, može pobijati pravnu radnju svog 
dužnika koja je preduzeta na štetu povjerilaca. 

(2) Smatra se da je pravna radnja preduzeta na štetu 
povjerilaca ako uslijed njenog izvršenja dužnik nema dovoljno 
sredstava za ispunjenje povjeriočevog potraživanja. 

Uslovi pobijanja 
Član 281. 

(1) Teretno raspolaganje može se pobijati ako je u vrijeme 
raspolaganja dužnik znao ili mogao znati da preduzetim 
raspolaganjem nanosi štetu svojim povjeriocima i ako je trećem 
licu sa kojim je ili u čiju je korist pravna radnja preduzeta to bilo 
poznato ili moglo biti poznato. 
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(2) Ako je treće lice dužnikov suprug, ili srodnik po krvi u 
prvoj liniji, ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, ili po tazbini 
do istog stepena, pretpostavlja se da mu je bilo poznato da dužnik 
preduzetim raspolaganjem nanosi štetu povjeriocima. 

(3) Kod besplatnih raspolaganja i sa njima izjednačenih 
pravnih radnji smatra se da je dužnik znao da preduzetim 
raspolaganjem nanosi štetu povjeriocima, i za pobijanje tih radnji 
ne zahtijeva se da je trećem licu to bilo poznato ili moglo biti 
poznato. 

(4) Odricanjem od nasljedstva smatra se besplatnim 
raspolaganjem. 

Rok za podizanje tužbe 
Član 285. 

(1) Tužba za pobijanje može se podnijeti u roku od jedne 
godine za raspolaganje iz člana 281. stav (1) a za ostale slučajeve 
u roku od tri godine. 

(2) Rok iz prethodnog stava računa se od dana kada je 
preduzeta pravna radnja koja se pobija, odnosno od dana kada je 
trebalo preduzeti propuštanje radnje. 

24. Porodični zakon ("Službeni glasnik RS" br. 54/02, 
41/08 i 63/14) u relevantnom dijelu glasi: 

Član 270. st. (5) i (6) 
(5) Imovina koju su bračni supružnici stekli radom tokom 

bračne zajednice, kao i prihodi iz te imovine, čine zajedničku 
imovinu. 

(6) Pokloni trećih lica učinjeni tokom bračne zajednice (u 
novcu, stvarima, pružanju pomoći radom i sl.), ulaze u zajedničku 
bračnu imovinu, bez obzira koji ih je bračni drug primio, ukoliko 
drukčije ne proizlazi iz namjene poklona, ili se iz okolnosti u 
momentu davanja poklona može zaključiti da je poklonodavac 
želio učiniti poklon samo jednom od bračnih supružnika. 

2. Dioba zajedničke imovine bračnih supružnika 

Član 272. 
(1) Svakome od bračnih supružnika pripada po jedna 

polovina zajedničke imovine. 
(2) Bračni supružnici mogu zajedničku imovinu sporazumno 

podijeliti tako da odrede dijelove u čitavoj imovini ili jednom 
dijelu imovine ili na pojedinoj stvari, kao i da svakom bračnom 
supružniku pripadnu pojedine stvari ili prava iz te imovine, ili da 
jedan bračni supružnik isplati drugom novčanu vrijednost 
njegovog dijela. 

25. Zakon o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS" 
br. 58/03,85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13) u relevantnom dijelu 
glasi: 

Član 4. 
Sud odlučuje o tužbenom zahtjevu, po pravilu, na osnovu 

usmenog, neposrednog i javnog raspravljanja. 

Član 5. 
Svaka stranka ima pravo da se izjasni o prijedlozima i 

zahtjevima protivne stranke. Samo kad je to ovim zakonom 
određeno, sud je ovlašćen da odluči o zahtjevu o kome protivnoj 
stranci nije bila pružena mogućnost da se izjasni. 

Član 7. stav 1. 
Stranke su dužne da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju 

svoje zahtjeve i da izvode dokaze kojima se utvrđuju te činjenice. 

Član 12. stav (1) 
(1) Kad odluka suda zavisi o rješavanju nekog prethodnog 

pitanja koje se odnosi na to da li postoji neko pravo ili pravni 
odnos, a o tom pitanju još nije donio odluku sud ili drugi nadležni 
organ (prethodno pitanje) sud može sam riješiti to pitanje, ako 
posebnim propisima nije drugačije određeno. 

Član 81. 
Sud će prema rezultatima raspravljanja na pripremnom 

ročištu odlučiti o čemu će se raspravljati i koji dokazi će se izvesti 
na glavnoj raspravi. 

Prijedloge koje ne smatra bitnim za donošenje odluke sud će 
odbiti i u rješenju naznačiti razlog odbijanja. 

Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana nije dozvoljena 
posebna žalba. 

Sud nije u daljem toku parnice vezan za svoja ranija rješenja 
iz ovog člana. 

Za potrebe ove odluke koristi se tekst propisa na srpskom 
jeziku, kako je objavljen u službenim glasilima, jer nije objavljen 
na svim službenim jezicima i pismima. 

VI. Dopustivost 

26. Sukladno članku VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine, 
Ustavni sud, također, ima apelacijsku nadležnost u pitanjima koja 
su sadržana u ovom ustavu kada ona postanu predmetom spora 
zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini. 

27. Sukladno članku 18. stavak (1) Pravila Ustavnog suda, 
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv 
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svi 
učinkoviti pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako se podnese 
u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj apelacije primio 
odluku o posljednjem učinkovitom pravnom lijeku kojeg je 
koristio. 

28. U konkretnom slučaju predmet pobijanja apelacijom je 
Presuda Vrhovnog suda broj 83 0 P 015917 16 Rev od 16. svibnja 
2017. godine protiv koje nema drugih učinkovitih pravnih lijekova 
mogućih prema zakonu. Potom, pobijanu presudu apelantičin 
opunomoćenik je primio 29. lipnja 2017. godine, a apelacija je 
podnesena 15. kolovoza 2017. godine, tj. u roku od 60 dana, kako 
je propisano člankom 18. stavak (1) Pravila Ustavnog suda. 
Konačno, apelacija ispunjava i uvjete iz članka 18. st. (3) i (4) 
Pravila Ustavnog suda, jer ne postoji neki drugi formalni razlog 
zbog kojeg apelacija nije dopustiva, niti je očigledno (prima facie) 
neutemeljena. 

29. Imajući u vidu odredbe članka VI/3.(b) Ustava Bosne i 
Hercegovine, članka 18. st. (1), (3) i (4) Pravila Ustavnog suda, 
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete u 
pogledu dopustivosti. 

VII. Meritum 

30. Apelantica pobija presudu Vrhovnog suda tvrdeći da su 
tom presudom povrijeđena njezina prava iz članka II/3.(e) Ustava 
Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije, 
članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola 
broj 1 uz Europsku konvenciju, članka II/3.(f) Ustava Bosne i 
Hercegovine i članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(d) 
Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. Europske konvencije. 

Pravo na pravično suđenje 

31. Članak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom 
dijelu glasi: 

Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uživaju ljudska 
prava i temeljne slobode iz ovog članka stavak 2 što uključuje: 

e) Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim 
stvarima i druga prava vezana za krivične postupke. 

32. Članak 6. Europske konvencije u relevantnom dijelu 
glasi: 

1. Prilikom utvrđivanja njegovih građanskih prava i obveza 
ili kaznene optužbe protiv njega, svatko ima pravo na pravičnu i 
javnu raspravu u razumnom roku pred neovisnim i nepristranim 
sudom ustanovljenim zakonom. 

33. U konkretnom slučaju tužiteljice su pokrenule predmetni 
parnični postupak radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, u 
smislu ZOO, dakle, radilo se o građanskopravnom odnosu, te se, 
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stoga, mora ispitati je li postupak pred redovitim sudovima bio 
pravičan onako kako zahtijeva članak 6. stavak 1. Europske 
konvencije. 

34. U svezi sa apelantičinim prigovorom kojim ukazuje na 
kršenje raspravnog načela, jer je prvostupanjski sud tijekom 
postupka razmatrao pitanje predstavlja li predmet prijepornog 
ugovora bračnu imovinu apelantice i njezinog bivšeg supruga kao 
prethodno pitanje, u smislu članka 12. stavak 1. ZPP, a da na 
pripremnom ročištu o tome prvostupanjski sud nije decidirano 
odlučio, Ustavni sud u okolnostima konkretnog slučaja ne može 
izvesti zaključak da je ovaj prigovor opravdan. Naime, Ustavni 
sud zapaža da je apelantica imala mogućnost predlagati dokaze i 
da su svi dokazi koje je predložila provedeni tijekom predmetnog 
postupka (dokazi koje je apelantica predložila su taksativno 
pobrojani na strani tri obrazloženja pobijane prvostupanjske 
presude), pri čemu apelantica i ne tvrdi suprotno, niti precizira na 
koji način je bila spriječena iznositi činjenice i dokaze kojima se te 
činjenice i tvrdnje utvrđuju (da se ne radi o bračnoj imovini), 
kojima bi opovrgnula suprotne tvrdnje i dokaze tužiteljica, što bi 
eventualno pokrenulo pitanje kršenja raspravnog načela. Ustavni 
sud podsjeća da, sukladno načelu procesne ekonomije, sud koji 
vodi postupak u tijeku kojega se pojavilo neko prethodno pitanje 
(kao u konkretnom slučaju) može sam riješiti to pitanje, u smislu 
članka 12. stavak (1) ZPP, a u okolnostima konkretnog slučaja 
Ustavni sud u postupanju Osnovnog suda koji se koristio svojom 
ovlasti koju mu pruža navedena odredba ZPP ne uočava ništa što 
bi opravdalo izneseni prigovor, niti se može izvući zaključak da je 
navedena okolnost dovela do kršenja raspravnog načela, niti bilo 
što što ukazuje na povredu parničnog postupka na što apelantica 
neutemeljeno ukazuje. 

35. Ustavni sud, sukladno ostalim prigovorima kojima 
apelantica ukazuje na pogrešno utvrđeno činjenično stanje i 
proizvoljnu primjenu prava, podsjeća da, prema praksi Europskog 
suda za ljudska prava (u daljnjem tekstu: Europski sud) i Ustavnog 
suda, zadatak ovih sudova nije da preispituju zaključke redovitih 
sudova u pogledu činjeničnog stanja i primjene prava (vidi, 
Europski sud, Pronina protiv Rusije, odluka o dopustivosti od 30. 
lipnja 2005. godine, aplikacija broj 65167/01). Naime, Ustavni sud 
nije nadležan supstituirati redovite sudove u procjeni činjenica i 
dokaza, već je, općenito, zadatak redovitih sudova da ocijene 
činjenice i dokaze koje su izveli (vidi, Europski sud, Thomas 
protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 10. svibnja 2005. 
godine, aplikacija broj 19354/02). Zadatak Ustavnog suda je 
ispitati jesu li, eventualno, povrijeđena ili zanemarena ustavna 
prava (pravo na pravično suđenje, pravo na pristup sudu, pravo na 
učinkovit pravni lijek i dr.), te je li primjena zakona bila, 
eventualno, proizvoljna ili diskriminacijska. 

36. Ustavni sud će se, dakle, iznimno upustiti u ispitivanje 
načina na koji su nadležni sudovi utvrđivali činjenice i na tako 
utvrđene činjenice primijenili pozitivnopravne propise kada je 
očigledno da je u određenom postupku došlo do proizvoljnog 
postupanja redovitog suda kako u postupku utvrđivanja činjenica, 
tako i primjene relevantnih pozitivnopravnih propisa (vidi, 
Ustavni sud, Odluka broj AP 311/04 od 22. travnja 2005. godine, 
stavak 26). U kontekstu navedenog Ustavni sud podsjeća i da je u 
više svojih odluka ukazao da očigledna proizvoljnost u primjeni 
relevantnih propisa nikada ne može voditi pravičnom postupku 
(vidi, Ustavni sud, Odluka broj AP 1293/05 od 12. rujna 2006. 
godine, točka 25. i dalje, i, mutatis mutandis, Europski sud, 
Anđelković protiv Srbije, presuda od 9. travnja 2013. godine, točka 
24). Sukladno navedenom, Ustavni sud će ispitati je li činjenično 
stanje pogrešno utvrđeno, odnosno je li prilikom odlučenja došlo 
do proizvoljne primjene materijalnog i procesnog prava. 

37. U svezi sa ostalim iznesenim prigovorima kojima 
apelantica iskazuje nezadovoljstvo pobijanim odlukama, Ustavni 
sud zapaža da je Osnovni sud na temelju velikog broja provedenih 

dokaza, te njihovom ocjenom, u smislu članka 8. ZPP, utvrdio 
relevantne okolnosti konkretnog slučaja zaključivši da su 
ispunjeni opći i posebni uvjeti za pobijanje dužnikovih pravnih 
radnji (prijeporni ugovor), u smislu članka 281. ZOO, jer je 
tijekom postupka, kao prethodno pitanje, utvrđeno da predmet 
prijepornog ugovora predstavlja bračnu imovinu, u smislu članka 
270. stavak (5) Porodičnog zakona, i da je prijeporni ugovor bez 
djejstva u visini od ½ dijela imovine (dio koji se odnosi na 
imovinu apelantičinog bivšeg supruga, kako je to utvrdio Okružni 
sud preinačavajući prvostupanjsku presudu). Ustavni sud zapaža 
da je takav stav Okružnog suda u cijelosti potvrdio Vrhovni sud, 
koji je dodatno obrazložio pravnu narav prijepornog ugovora u 
svjetlu Porodičnog zakona, prihvaćajući stav nižestupanjskih 
sudova da apelantičin suprug ne posjeduje drugu imovinu 
podobnu za namirenje predmetnog potraživanja, pri čemu se taj 
sud dodatno osvrnuo i na prigovor u svezi sa ispunjenošću uvjeta 
za podizanje predmetne tužbe (vidi toč. 19. i 20. ove odluke). 

38. Obzirom na navedeno, Ustavni sud smatra da su redoviti 
sudovi u obrazloženjima pobijanih odluka, suprotno apelantičinim 
navodima, detaljno ispitali sve apelantičine navode koje ona 
ponavlja u apelaciji i dali razloge zašto ti navodi ne mogu dovesti 
do drugačijeg rješenja konkretne pravne stvari, odnosno dali jasna 
i precizna obrazloženja da su u konkretnom slučaju ostvarene 
materijalnopravne pretpostavke iz članka 281. ZOO. Ustavni sud 
smatra da pobijane odluke u pogledu obrazloženja zadovoljavaju 
standard obrazložene odluke u smislu prava na pravično suđenje iz 
članka 6. stavak 1. Europske konvencije, budući da su redoviti 
sudovi u obrazloženjima svojih odluka dali jasna i argumentirana 
obrazloženja utemeljena na relevantnim odredbama Porodičnog 
zakona i ZOO, zaključivši da je utemeljen tužbeni zahtjev 
tužiteljica. Obzirom na to, Ustavni sud u danim okolnostima 
konkretnog slučaja nije mogao zaključiti da je postojala bilo kakva 
proizvoljnost redovitih sudova u pogledu činjeničnog stanja i 
primjene materijalnog i procesnog prava prilikom donošenja 
pobijanih odluka, a koja bi, u smislu navedenih stavova 
Europskog i Ustavnog suda, mogla biti osnova da Ustavni sud 
svojim tumačenjem zamijeni tumačenje redovitih sudova. 

39. Imajući u vidu navedeno, Ustavni sud smatra da u 
konkretnom slučaju nema kršenja prava na pravično suđenje iz 
članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. 
Europske konvencije. 

Ostali prigovori 

40. Apelantica smatra da joj je pobijanim odlukama 
povrijeđeno i pravo na privatni i obiteljski život, dom i prepisku iz 
članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske 
konvencije i pravo na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i 
Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju. 
U svezi s tim, Ustavni sud zapaža da se ovi navodi vežu za 
proizvoljnu primjenu prava i pogrešno utvrđeno činjenično stanje, 
a da su ti navodi već razmotreni u okviru navoda o povredi prava 
na pravično suđenje u prethodnim točkama ove odluke. Obzirom 
na to, Ustavni sud smatra da su apelantičini navodi o kršenju prava 
na dom i imovinu, također, neutemeljeni. 

41. U svezi sa apelantičinim pozivanjem na povredu prava 
na slobodu i sigurnost iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i 
Hercegovine i članka 5. Europske konvencije, Ustavni sud smatra 
da se pobijanim odlukama ne pokreće pitanje kršenja navedenog 
prava. 

VIII. Zaključak 

42. Ustavni sud zaključuje da nema povrede prava na 
pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i 
članka 6. stavak 1. Europske konvencije budući da u predmetnom 
postupku okončanom pobijanom presudom Vrhovnog suda nije 
prekršeno apelantičino raspravno načelo, niti je došlo do povrede 
parničnog postupka u situaciji kada je Osnovni sud, koristeći se 
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svojim diskrecijskim pravom u smislu članka 12. stavak 1. ZPP, 
raspravio pitanje bračne imovine kao prethodno pitanje, a 
apelantici je bilo omogućeno iznositi činjenice i dokaze u prilog 
svojim tvrdnjama, pri čemu su redoviti sudovi na temelju velikog 
broja provedenih dokaza rasvijetlili relevantne okolnosti slučaja 
utvrđujući da su se stekle materijalnopravne pretpostavke za 
pobijanje dužnikove radnje, u smislu članka 281. ZOO, za što su 
dali dovoljno jasna obrazloženja koja se ne doimaju proizvoljnim 
ispitavši sve apelantičine relevantne prigovore koje u apelaciji 
ponavlja. 

43. Također, Ustavni sud smatra da nema kršenja prava na 
imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. 
Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i prava na dom iz članka 
II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske 
konvencije kada se navodi o kršenju navedenih prava temelje na 
proizvoljnoj primjeni materijalnog i procesnog prava i pogrešno 
utvrđenom činjeničnom stanju, a Ustavni sud je utvrdio da nije 
bilo proizvoljnosti u tom pogledu. 

44. Na temelju članka 59. st. (1) i (3) Pravila Ustavnog suda, 
Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu ove odluke. 

45. Prema članku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke 
Ustavnog suda su konačne i obvezujuće. 

 

Predsjednik 
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 

Zlatko M. Knežević, v. r.
 

КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ/ВИЈЕЋЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1353 
На основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став 

(1) а у вези с чланом 4. став 1. и чланом 10. став 2. Закона о 
конкуренцији ("Службени гласник БиХ", бр. 48/05, 76/07 и 
80/09) и члана 193. став (2) Закона о управном поступку 
("Службени гласник БиХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 
41/13 и 53/16) у поступку покренутом по Захтјеву за 
покретање поступка Удружења приватних поштанских 
оператера, Тешањска 24а, 71000 Сарајево путем Заједничке 
адвокатске канцеларије "Јасмир Муратовић, Тања Хаџагић 
и Илвана Биједић", Радићева 17, 71000 Сарајево против 
привредних субјеката ЈП "БХ Пошта" д.о.о., Обала Кулина 
Бана 8, 71000 Сарајево, Предузећа за поштански саобраћај 
а.д. - "Поште Српске" а.д.. Краља Петра I Карађорђевића 
93, 78000 Бања Лука и ЈП "Хрватска пошта" д.о.о., Твртка 
Милоша бб, 88000 Мостар ради утврђивања постојања 
забрањеног споразума из члана 4. став 1. тачка а) и д) и 
утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу 
члана 10. став 2. тачка а) и ц) Закона о конкуренцији као и 
повреде члана 9. став 1. тачке а), б), ц), и г). Одлуке о 
дефинисању категорија доминантног положаја ("Службени 
гласник БиХ", бр. 18/06 и 34/10) као и утврђивања 
постојања забрањене концентрације у смислу члана 13., у 
вези са чланом 12. став 1. тачка ц) Закона о конкуренцији, 
запримљеног под бројем: УП-03-26-3-040-1/18 дана 
22.10.2018. године, Конкуренцијски савјет на 54. 
(педестчетвртој) сједници одржаној дана 03.06.2019. 
године, је донио 

РЈЕШЕЊЕ1 
1. Одбија се Захтјев за покретање поступка Удружења 

приватних поштанских оператера, Тешањска 24а, 
71000 Сарајево против привредних субјеката ЈП "БХ 
Пошта" д.о.о., Обала Кулина Бана 8, 71000 Сарајево, 
Предузећа за поштански саобраћај а.д. - "Поште 

                                                                 
1 Рјешење објављено у "Службеном гласнику БиХ", број 63/19 

Српске" а.д.. Краља Петра I Карађорђевића 93, 78000 
Бања Лука и ЈП "Хрватска пошта" д.о.о., Твртка 
Милоша бб, 88000 Мостар ради утврђивања постојања 
забрањеног споразума у смислу члана 4. став 1. тачка 
а) и д), као неоснован. 

2. Одбија се Захтјев за покретање поступка Удружења 
приватних поштанских оператера, Тешањска 24а, 
71000 Сарајево против привредних субјеката ЈП "БХ 
Пошта" д.о.о., Обала Кулина Бана 8, 71000 Сарајево, 
Предузећа за поштански саобраћај а.д. - "Поште 
Српске" а.д.. Краља Петра I Карађорђевића 93, 78000 
Бања Лука и ЈП "Хрватска пошта" д.о.о., Твртка 
Милоша бб, 88000 Мостар ради утврђивања постојања 
злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. 
став 2. тачка а) и ц) Закона о конкуренцији као и 
повреде члана 9. став 1. тачке а), б), ц), и г) Одлуке о 
дефинисању категорија доминантног положаја, као 
неоснован. 

3. Одбија се Захтјев за покретање поступка Удружења 
приватних поштанских оператера, Тешањска 24а, 
71000 Сарајево против привредних субјеката ЈП "БХ 
Пошта" д.о.о., Обала Кулина Бана 8, 71000 Сарајево, 
Предузећа за поштански саобраћај а.д. - "Поште 
Српске" а.д.. Краља Петра I Карађорђевића 93, 78000 
Бања Лука и ЈП "Хрватска пошта" д.о.о., Твртка 
Милоша бб, 88000 Мостар ради утврђивања 
утврђивања постојања забрањене концентрације у 
смислу члана 13., у вези са чланом 12. став 1. тачка ц) 
Закона о конкуренцији, као неоснован. 

4. Налаже се Удружењу приватних поштанских 
оператера, Тешањска 24а, 71000 Сарајево да 
надокнади трошкове поступка ЈП "БХ Пошта" д.о.о., 
Обала Кулина Бана 8, 71000 Сарајево у укупном 
износу од 1.591,20 (хиљадупетстотина деведесетједна 
и 20/100) КМ и ЈП "Хрватска пошта" д.о.о., Твртка 
Милоша бб, 88000 Мостар у укупном износу од 
364,00 (тристотинешездесетчетири и 0/100) КМ, у 
року од у року од 8 (осам) дана од дана пријема овог 
Рјешења. 

5. Ово Рјешење је коначно и биће објављено у 
"Службеном гласнику БиХ", службеним гласницима 
ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. 

Образложење 

Конкуренцијски савјет је дана 22.10.2018. године, 
запримио под бројем: УП-03-26-3-040-1/18 Захтјев за 
покретање поступка (у даљем тексту: Захтјев) поднесен од 
стране Удружења приватних поштанских оператера, 
Тешањска 24а, 71000 Сарајево (у даљем тексту. Удружење 
или Подносилац захтјева) путем Заједничке адвокатске 
канцеларије "Јасмир Муратовић, Тања Хаџагић и Илвана 
Биједић", Радићева 17, 71000 Сарајево против ЈП "БХ 
Пошта" д.о.о., Обала Кулина Бана 8, 71000 Сарајево (у 
даљем тексту: БХ Пошта), Предузећа за поштански 
саобраћај а.д. - "Поште Српске" а.д.. Краља Петра I 
Карађорђевића 93, 78000 Бања Лука (у даљем тексту: 
Поште Српске) и ЈП "Хрватска пошта" д.о.о., Твртка 
Милоша бб, 88000 Мостар (у даљем тексту: ХП Мостар) 
ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 
4. став 1. тачка а) и д) и злоупотребе доминантног положаја 
у смислу члана 10. став 2. тачка а) и ц) Закона о 
конкуренцији (у даљем тексту Закон) и повреде члана 9. 
тачке а., б., ц., и г. Одлуке о дефинисању категорија 
доминантног положаја (у даљем тексту Одлука). Такођер, 
наведено Удружење сматра да су наведени привредни 
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субјекти извршили и (забрањену) концентрацију у смислу 
члана 13., у вези са чланом 12. став 1. тачка ц) Закона. 

Увидом у поднесени Захтјев, Конкуренцијски савјет је 
утврдио да исти није комплетан и уредан, у смислу члана 
28. Закона, те је затражио допуну истог актом број: УП-03-
26-3-040-2/18 од 25. 10.2018. године. 

Подносилац Захтјева је поднеском запримљеним под 
бројем: УП-03-26-3-040-3/18 дана 02.11.2018. године 
доставио тражене податке/документацију. 

Комплетирањем Захтјева, Конкуренцијски савјет је 
Подносиоцу захтјева издао Потврду о пријему комплетног 
и уредног Захтјева, у смислу члана 28. став (3) Закона, број: 
УП-03-26-3-040-4/18 дана 04.12.2018. године, те исту 
доставило Подносиоцу захтјева актом број: УП-03-26-3-
040-5/18. 

1. Странке у поступку 

Странке у поступку су Удружење приватних 
поштанских оператера, Тешањска 24а, 71000 Сарајево, ЈП 
"БХ Пошта" д.о.о., Обала Кулина Бана 8, 71000 Сарајево, 
Предузеће за поштански саобраћај а.д. - "Поште Српске" 
а.д.. Краља Петра I Карађорђевића 93, 78000 Бања Лука и 
ЈП "Хрватска пошта" д.о.о., Твртка Милоша бб, 88000 
Мостар. 

1.1. Подносилац захтјева 

Удружење приватних поштанских оператера је 
уписано у регистар удружења код Министарства правде 
Босне и Херцеговине под регистарским бројем 2206 Књига 
I Регистра дана 20.08.2018. године са сједиштем Тешањска 
24а, 71000 Сарајево. 

Даном уписа у Регистар удружења код Министарства 
правде Босне и Херцеговине, Удружење је стекло својство 
правног лица и има слободу дјеловања на цијелом подручју 
Босне и Херцеговине, искључиво под регистрованим 
називом. 

Циљеви и дјелатности Удружења између осталог, су: 
рад за заштиту корисника Удружења, поштовањем аката и 
Удружења и важећих прописа, именовање представника 
Удружења за сарадњу са јавним органима власти на свим 
нивоима у БиХ, као и за сарадњу са међународним 
асоцијацијама и удружењима, те заштиту интереса чланова 
Удуржења што укључује али се не ограничава на 
остваривање комуникације са законодавном и извршном 
влашћу на свим нивоима у БиХ, сарадња са регулаторним 
тијелима и др. 

Поменуто удружење основали су привредни субјекти 
чији је основни капитал у приватном власништву и то: 
"A2B Express delivery" д.о.о. Браће Мулића 48, 71000 
Сарајево, "In Time" д.о.о. Браће Баљић 1А, 71000 Сарајево, 
"Еуро Еxпресс" д.о.о. Јована Дучића 23А, 71000 Бања Лука, 
и "Express One" д.о.о. Рајловачка бб, 71000 Сарајево који 
између осталог, обављају дјелатност курирских услуга на 
цијелој територији Босне и Херцеговине. 

1.2. Противне стране 
1.2.1. Привредни субјекат Предузеће за поштански 
саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука 

Привредни субјекат Предузеће за поштански 
саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука (Поште 
Српске) уписан је у судски регистар Окружног привредног 
суда у Бања Луци под матичним бројем: 01878182. 

Према јавно доступним подацима основан 10. 
децембра 1996. године, након раздвајања некада 
заједничког ПТТ система Републике Српске на два 
привредна субјекта ЈОДП Поште Српске и ЈОДП Телеком 
Српске, те 2002. су се трансформисали у акционарско 

друштво са већинским власничким удјелом државе од 65% 
капитала, 20% удјела акција ваучер понуде, 10% Фонда 
ПИО, док акције Фонда за реституцију заузимају 5% 
капитала. 1 

Према подацима из Регистра овлаштења ЈПО 2 
Агенције за поштански саобраћај БиХ, Поште Српске баве 
се пружањем поштанских услуга утврђеним чланом 5., 6., 
7. и 8 Закона о поштама Босне и Херцеговине. 

1.2.2. Привредни субјекат ЈП "БХ Пошта" д.о.о., Обала 
Кулина Бана 8, 71000 Сарајево 

Привредни субјекат ЈП "БХ Пошта" д.о.о., Обала 
Кулина Бана 8, 71000 Сарајево (у даљем тексту: БХ Пошта) 
уписан је у судски регистар Опћинског суда у Сарајеву под 
матичним бројем: 65-01-0676-11. 

Према јавно доступним подацима 20. децембра 2001. 
године доноси се одлука о подјели ПТТ-а БиХ на два 
предузећа – БХ Пошту и БХ Телеком. 

БХ Пошта послује самостално, као друштво са 
ограниченом одговорношћу чији је оснивач Федерација 
БиХ са власничким удјелом од 100% капитала. 

Према подацима из Регистра овлаштења ЈПО 
Агенције за поштански саобраћај БиХ, БХ Поште баве се 
пружањем поштанских услуга утврђеним чланом 5., 6., 7. и 
8 Закона о поштама Босне и Херцеговине. 

1.2.3. Привредни субјекат ЈП "Хрватска пошта" д.о.о., 
Твртка Милоша бб, 88000 Мостар. 

Привредни субјекат ЈП "Хрватска пошта" д.о.о., 
Твртка Милоша бб, 88000 Мостар (у даљем тексту: ХП 
Мостар) уписан је у судски регистар Опћинског суда у 
Мостару под матичним бројем: 1-10867. 

ХП Мостар организован је као друштво са 
ограниченом одговорношћу чији су оснивачи Федерација 
БиХ са власничким удјелом од 62,76% капитала, Хрватска 
пошта д.д. Загреб са 6,95% капитала и Хрватске 
телекомуникације д.д. Загреб са 30,29% капитала. 

Према подацима из Регистра овлаштења ЈПО 
Агенције за поштански саобраћај БиХ, БХ Поште баве се 
пружањем поштанских услуга утврђеним чланом 5., 6., 7. и 
8 Закона о поштама Босне и Херцеговине. 

2. Правни оквир предметног поступка 

Конкуренцијски савјет је у току поступка примијенио 
одредбе Закона о конкуренцији, Одлуке о утврђивању 
релевантног тржишта ("Службени гласник БиХ", бр. 18/06 
и 34/10), Одлуке о дефинисању категорија доминантног 
положаја ("Службени гласник БиХ", бр. 18/06 и 34/10), као 
и одредбе Закона о управном поступку ("Службени гласник 
БиХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и 53/16), у смислу 
члана 26. Закона о конкуренцији. 

Конкуренцијски савјет је примијенио и одредбе 
Закона о поштама Босне и Херцеговине ("Службени 
гласник БиХ", број 33/05), Закон о поштанским услугама 
Републике Српске ("Службени гласник РС", број 30/10 и 
38/10), Закон о поштанском промету ФБиХ ("Службене 
новине Федерације БиХ", број 76/04), Правилник о општим 
увјетима за пружање поштанских услуга у ФБиХ 
("Службене новине Федерације БиХ", број 04/7), Посебни 
услови за вршење поштанских услуга ("Службени гласник 
РС", број 130/11), Одлука о јединственој тарифној 
политици за резервисане поштанске услуге на подручју 
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 
59/11), Методологију за обрачун трошкова завршне фазе у 

                                                                 
1 Преузето са веб странице www.postesrpske.com 
2 Преузето са веб странице Агенције за поштански саобраћај БиХ www.rap.ba 
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међуоператорском поштанском промету и терминалних и 
транзитних трошкова у међународном поштанском 
промету ("Службени гласник БиХ", број 52/11), Цјеник 
резервираних поштанских услуга у унутарњем промету 
("Службени гласник РС", број 38/10). 

Споразум о стабилизацији и придруживању између 
европских заједница и његових држава чланица, с једне 
стране и Босне и Херцеговине с друге стране ("Службени 
гласник БиХ - међународни уговори" бр. 10/08), (у даљем 
тексту: Споразум о стабилизацији и придруживању) 
одредба чл. 71. о примјени критеријума и правне стечевине 
Европске уније, те члана 43. став (1) Закона, које омогућује 
Конкуренцијском савјету у сврху оцјене даног случаја, да 
се може користити судском праксом Европског суда правде 
и одлукама Европске комисије. 

Конкуренцијски савјет је извршио увид и у Директиву 
97/67/ЕЗ о заједничким правилима за развој унутрашњег 
тржишта поштанских услуга Заједнице и побољшању 
квалитете услуга, Директиву 2002/39/ЕЗ којом се мјења и 
допуњује Директива 97/67/ЕЗ у погледу даљњег отварања 
поштанских услуга у Заједници за конкуренцију и 
Директиву 2008/6/ЕЗ којом се измјењује и допуњује 
Директива 97/67/ЕЗ о потпуном развоју унутарашњег 
тржишта поштанских услуга у Заједници. 

3. Поступак по Захтјеву за покретање поступка 

У свом Захтјеву, Подносилац захтјева, описује 
чињенично стање и околности које су разлог за подношење 
Захтјева те у битном наводи сљедеће: 
- да је дана 20.08.2018. године Министарство правде 

Босне и Херцеговине донијело Рјешење бр. УП09-07-
1-1295/18 којим је у Регистар удружења уписано 
"Удружење приватних поштанских оператера" 
(скраћено: УППО); 

- да су поменуто удружење основали привредни 
субјекти чији је основни капитал у приватном 
власништву и то: "A2B Express delivery" д.о.о. Браће 
Мулића 48, 71000 Сарајево, "In Time" д.о.о. Браће 
Баљић 1А, 71000 Сарајево, "Euro Express" д.о.о. 
Јована Дучића 23А, 71000 Бања Лука, и "Express One" 
д.о.о. Рајловачка бб, 71000 Сарајево. 

- да ови привредни субјекти, између осталог, обављају 
дјелатност курирских услуга на цијелој територији 
Босне и Херцеговине; 

- да је дјелатност курирских услуга легислативно 
третирана важећим прописима и то: Закон о поштама 
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" бр. 
33/05), Закон о поштанским услугама Републике 
Српске ("Службени гласник РС" 30/10 и 38/10) и 
Закон о поштанском промету Федерације Босне и 
Херцеговине ("Службене новине ФБиХ" бр. 76/04). 

- да у циљу заштите пословних интереса ових 
приватних поштанских оператера те развоја слободне 
конкуренције на тржишту уз истовремено спречавање 
стварања доминантног и неконкурентског дјеловања 
јавних поштанских оператера (у даљем тексту: ЈПО), 
Подносилац захтјева има снажан интерес и потребу 
представити постојећу ситуацију, указати на 
незаконите поступке ЈПО који у коначници стварају 
неповољан амбијент за пословање и слободан проток 
капитала и услуга те указати на нека законска 
рјешења која нису на трагу принципа успостављених 
од стране Свјетског поштанског савеза и директива 
Европске комисије (Директива 1997/67/ ЕЦ, 
Директива 2002/39/ЕЦ и Директива 2008/6/ЕЦ.); 

- да су поступци ЈПО који су предмет ове пријаве као и 
нека законска рјешења из важећих прописа на 
територији БиХ, супротни су правилима прописаним 
Поштанском директивом, Новом поштанском 
директивом као и напријед наведеним Директивама 
ЕУ, а који документи представљају темељне акте 
поштанске политике Европске уније (ЕУ); 

- да Подносилац пријаве овом пријавом жели 
покренути поступак пред Конкуренцијским савјетом 
против три ЈПО и то: ЈП;,БХ Пошта" д.о.о. Сарајево, 
Поште Српске" а.д. Бања Лука (повезани субјект 
"Предузеће за поштански саобраћај Републике 
Српске" а.д. Бања Лука) и ЈП "Хрватска пошта" д.о.о. 
Мостар; 

- да су побројани ЈПО 2016. године закључили 
споразум/уговор о обављању поштанске услуге, 
колоквијално названа, "брза пошта" којим су према 
мишљењу Подносиоца пријаве закључили споразум: 
који је забрањен у смислу члана 4. став (1) тачка а) и 
д) Закона о конкуренцији; 

- да су поред тога, закључивањем овог споразума ЈПО 
извршили злоупотребу доминантног положаја у 
смислу члана 10. став (2) тачка а) и ц) Закона о 
конкуренцији као и члана 9. тачке а), б), ц) и г) 
Одлуке о дефинисању категорија доминантног 
положаја. 

- да такође, сматрају да су пријављени ЈПО извршили и 
(забрањену) концентрацију у смислу члана 13. у вези 
са чланом 12. став (1) тачка ц) Закона о конкуренцији; 

- да је чланом 1. тачка 4. Устава Босне и Херцеговине 
који се односи на кретање роба, услуга, капитала и 
лица прописано да постоји слобода кретања широм 
Босне и Херцеговине, те да Босна и Херцеговина и 
ентитети неће ометати пуну слободу кретања, лица, 
роба, услуга и капитала широм Босне и Херцеговине. 
Ниједан ентитет неће проводити било какву контролу 
на граници између ентитета; 

- да ова одредба Устава не разрађује детаљно питање 
понашања привредних субјеката на територији 
ентитета и државе али даје општи оквир за обавезу 
поштивања протока услуга и намеће обавезу 
законодавним тијелима да требају донијети прописе 
којима ће створити законски оквир за спријечавање 
поступања супротно овој уставној одредби; 

- да из садржаја одредбе члана 2. Закона о 
конкуренцији се може закључити да се овај закон 
примјењује и на ЈПО који се баве и дјелатношћу 
курирских услуга односно на "БХ Пошта" "Поште 
Српске и "Хрватска пошта"; 

- да из садржаја одредбе члана 3. Закона, у вези са 
законски утврђеним територијалним надлежностима 
поменута три ЈПО, јасно је да се релевантним 
тржиштем сматра територија Босне и Херцеговине; 

- да из садржаја одредбе члана 4. Закона је видљиво да 
су забрањени споразуми/уговори који за (циљ) 
посљедицу имају, између осталог, ограничавање или 
нарушавање тржишне конкуренције и то на начин да 
се примјењују различити услови за истовјетне 
транскације у односу на друга привредна друштва на 
тржишту доводећи их у неравноправан положај у 
односу на поменуте јавне оператере, те су такви 
уговори еx леге ништави; 

- да из садржаја одредбе члана 9. Закона је видљиво да 
би се на ова три ЈПО могли примијенити принципи 
који се односе на "доминантан положај" обзиром да 
заједно имају више од 60% учешћа на тржишту; 
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- да из садржаја члана 10. Закона је видљиво да је 
забрањена злоупотреба доминантног положаја која се 
посебно односи на директно или индиректно 
наметање нелојалних куповних и продајних цијена и 
примјену различитих услова за исту или сличну врсту 
послова с осталим странама, чиме их доводе у 
неравноправан и неповољан конкуренцијски положај; 

- да из садржаја члана 11. Закона је видљиво да се 
концентрацијом сматра и заједничко улагање на 
дугорочној основи, два или више независних 
привредних субјеката, који дјелују као незвисни 
привредни субјекат. Улагањем се у конкретном 
случају нужно не мора сматрати новчано улагање или 
улагање других права обзиром да закључени 
споразум/уговор између три наведена ЈПО представља 
основу не темељу које се врши улагања споствених 
капацитета сваког од ЈПО појединачно а у циљу 
реализације заједничког циља вршења поштанске 
услуге " курирска услуга" на цијелој територији БиХ 
под значајно другачијим, повољнијим, условима у 
односу на приватне поштанске оператере; 

- да из садржаја члана 13. Закона је видљиво да су 
забрањене концентрације привредних субјеката које 
као резултат имају значајно нарушавање учинковите 
тржишне конкуренције, на цијелом тржишту Босне и 
Херцеговине или на њеном значајнијем дијелу, а 
особито којима се ствара нови или јача постојећи 
владајући положај; 

- да из садржаја члана 14. Закона је видљиво да су ЈПО 
били дужни пријавити овакав облик концентрације 
уколико је њихов укупни годишњи приход остварен 
продајом роба и /или услуга на свјетском тржишту 
100.000.000 КМ по завршном рачуну у години која је 
претходила концентрацији и уколико укупни 
годишњи приход сваког од њих остварен продајом 
роба и /или услуга на тржишту Босне и Херцеговине 
износи најмање 8.000.000 КМ по завршном рачуну у 
години која је претходила концентрацији, или ако је 
њихово заједничко учешће на релевантном тржишту 
веће од 40%; 

- да из садржаја члана 21. Закона је видљиво да је 
Конкуренцијски савјет тијело које ће осигурати 
досљедну примјену овог закона на цијелој територији 
Босне и Херцеговине и има искључиву мјеродавност у 
одлучивању о постојању забрањеног конкурентског 
дјеловања на тржишту; 

- да из садржаја члана 2. Закона о поштама Босне и 
Херцеговине је видљиво да законодавац детерминише 
поједине појмове и то: 
- "поштанске услуге" значе услуге преноса 

поштанских пошиљака и све друге услуге које су 
наведене у номенклатури поштанских услуга 

- "поштанске пошиљке" значе све пошиљке које 
прими на пренос и за које одговара оператер 
поштанског саобраћаја 

- "писмоносна пошиљка" значи сваку поштанску 
пошиљку која садржи неко саопштење у писаној 
форми, на свакој врсти физичког медија, коју 
треба доставити назначеном примаоцу. Рачуни за 
режије, други рачуни, финансијски и други 
извјештаји сматрају се писмоносним пошиљкама 

- "универзалне поштанске услуге" значе све оне 
поштанске услуге које, у складу с овим законом 
и другим поштанским прописима, морају бити 
доступне на цијелој територији Босне и 
Херцеговине; 

- "резервисане поштанске услуге" значе оне врсте 
универзалних поштанских услуга које може 
пружати само јавни поштански оператер 

- "нерезервисане поштанске услуге" значе 
поједине врсте универзалних поштанских услуга 
које, осим јавних, могу вршити и други 
оператери поштанског саобраћаја 

- "оператери поштанског саобраћаја" значе све 
субјекте који су регистровани за обављање 
дјелатности из области поштанског саобраћаја 

- "јавни поштански оператер" значи предузеће које 
је у већинском државном власништву, и које је у 
тренутку доношења овог закона већ 
регистровано за пружање резервисаних и 
нерезервисаних поштанских услуга 

- "поштански оператер" значи организацију која је, 
у складу с овим законом, овлашћена за пружање 
нерезервисаних поштанских услуга 

- "курирске услуге" значе поштанске услуге с 
додатном вриједношћу, које давалац поштанских 
услуга обавља на основу посебног захтјева 
пошиљаоца, а подразумијевају преузимање 
писмоносне пошиљке на адреси пошиљаоца, те 
директан пренос и уручење на адреси примаоца; 

- да из садржаја члана 3. Закона о поштама БиХ је 
видљиво да законодавац прописује принципе 
поштанске политике којих се морају придржавати сви 
субјекти који пружају поштанске услуге па тако 
међусобна сарадња ЈПО не смије да буде 
монополистички оријентисана и мора да се заснива на 
чистим економским односима у интересу свих грађана 
Босне и Херцеговине, те да заступљеност поштанских 
оператера који дјелују на подручју Босне и 
Херцеговине у слободним међународним 
асоцијацијама не смије се на било који начин 
ограничавати, а њихово дјеловање не смије да буде на 
штету и против интереса осталих поштанских 
оператера; 

- да из садржаја члана 5. Закона о поштама БиХ је 
видљиво да универзалне поштанске услуге су 
поштанске услуге које се обавезно организују на 
читавом подручју Босне и Херцеговине и обухваћају 
пријем, отпрему, превоз, приспијеће и уручење 
(између осталог) писмоносних пошиљака до 2 кг, 
пакетских до 31,5 кг те да те услуге могу пружати 
јавни поштански оператери и други поштански 
оператери на основу лиценци; 

- да из садржаја члана 6. Закона о поштама БиХ је 
видљиво да у оквиру универзалних поштанских 
услуга егзистирају резервисане поштанске услуге у 
унутрашњем и међународном саобраћају које 
обухваћају пријем, отпрему, превоз, приспијеће и 
уручење (између осталог) писмоносних пошиљака до 
1000 гр., пакетских пошиљака до 10 кг, курирске 
услуге, уколико износ тарифе није десет пута већи од 
обичне тарифе, те истом одредбом је одређено да 
резервисане поштанске услуге могу да обављају само 
јавни поштански оператери; 

- да из садржаја члана 8. Закона о поштама БиХ је 
видљиво да законодавац даје могућност да ЈПО могу 
да организују и обављање курирских услуга које су 
либерализоване и налазе се на тржишту. Ова законска 
одредба, која очигледно даје курирским услугама 
либерализован статус, је у супротности са одредбом 
члана 6. истог закона која одређује да резервисане 
поштанске услуге могу обављати само ЈПО; 
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- да из садржаја члана 12. Закона о поштама БиХ је 
видљиво да оператери поштанског саобраћаја могу 
закључивати између себе билатералне и 
мултилатералне споразуме уз сагласност Агенције за 
поштански саобраћај али само на начин да такви 
споразуми буду у складу са принципима поштанске 
политике утврђене Законом о поштама БиХ; 

- да Закон о поштанском саобраћају Федерације БиХ и 
Закон о поштанским услугама Републике Српске 
напријед означене појмове те мјесто и улогу јавних и 
приватних поштанских оператера као и успостављене 
принципе регулишу на идентичан начин; 

- да на основу члана 24. Закона о порезу на додану 
вриједност видљиво је да је законодавац ослободио 
плаћања пореза на додану вриједност пружање услуге: 
"јавна поштанска услуга, осим телекомуникацијских 
услуга."; 

- да анализа побројаних прописа указује на стање 
тржишта пружања курирских услуга на којем ЈПО 
могу клијенту понудити било коју цијену ове услуге, 
без било каквих ограничења. Насупрот томе, приватни 
поштански оператери не могу нудити цијене супротно 
одредби члана 6. Закона о поштама БиХ изузев, 
уколико износ тарифе није десет пута већи од обичне 
тарифе; 

- да ЈПО су законом овлаштени да било какав губитак 
настао економски неоправданом цијеном односно 
неприродно ниском цијеном за пружање курирских 
услуга могу надомјестити из других прихода 
остварених вршењем поштанских услуга нпр. из 
резервисаних услуга које могу пружати само ЈПО, док 
приватни поштански оператери било какав губитак 
због наведених разлога могу покрити само из 
сопствене имовине; 

- да Законом о ПДВ-у јавна власт је услугу "Јавна 
поштанска услуга" ослободио плаћања ПДВ-а иако 
таква услуга у појмовном одређењу цитираних 
прописа уопште не постоји. Дакле, законодавац је 
ослободио плаћања ПДВ-а непостојећу услугу; 

- Међутим, ЈПО цитирану законску одредбу 
(зло)употребљавају приликом пружања резервисаних 
поштанских услуга у дијелу курирске услуге; 

- да појашњења ради, приватни поштански оператери се 
могу бавити пружањем курирске услуге чак и у дијелу 
резервисане услуге али само уколико је износ тарифе - 
цијене десет пута већи од "обичне тарифе". То 
практично значи, имајући у виду чињеницу да је 
обична тарифа законски одређена на износ 0,90 КМ, 
да приватни поштански оператер може пружати 
курирску услугу у резервисаној поштанској услузи 
само уколико је цијена за такву услугу 9,00 КМ или 
више. 

- да ЈПО необрачунавање ПДВ-а врше сходно мишље-
њу надлежне Управе за индиректно опорезивање која 
сматра да се ослобађање може вршити у ситуацијама 
када јавни поштански оператери пружају курирску 
услугу из домена резервисане поштанске услуге 
односно да таква услуге представља "јавну поштанску 
услугу" иако, како смо већ образложили, таква врста 
услуге уопште законом није детерминисана; 

- да приватни поштански оператери нису ослобођени 
плаћања ПДВ-а па због тога цијену курирске услуге из 
резервисане зоне морају калкулисати на начин да 
основна цијена и зарачунати ПДВ морају бити 
минимално 9,00 КМ. То практично значи да је 
минимална цијена једне поштанске услуге из 

резервисане поштанске услуге - курирска услуга, коју 
пружају приватни поштански оператери сачињена из 
основне цијене у висини од 7,69 КМ и ПДВ-а у износу 
од 1,31 КМ; 

- да посљедица такве ситуације је чињеница да ЈПО 
корисницима ових услуга увијек и без изузетка може 
понудити исту услугу за значајно нижу цијену 
обзиром да не обрачунава ПДВ. Илустрације ради, на 
сваку пошиљку ове врсте услуга јавни поштански 
оператер прави разлику у цијени у своју корист у 
износу од 1,3 КМ и не само то, на сваком јавном 
натјечају за пружање ове врсте услуге, корисник 
услуге мора прихватити цијену јавног поштанског 
оператера јер је иста 8,99 КМ а одбити цијену 
приватног поштанског оператера у износу од 9,00 КМ 
као скупљу, иако на такав начин плаћа исту услугу у 
значајно већем износу; 

- да приватни поштански оператер приликом вршења 
курирске услуге из резервисане поштанске услуге 
испоставља фактуру којом наводи основну цијену од 
7,69 КМ и износ ПДВ-а у висини од 1,31 КМ. 
Корисник услуге у тој ситуацију плаћа стварну цијену 
од 7,69 КМ обзиром да улазни ПДВ на фактури 
приватног поштанског оператера користи као одбитни 
ПДВ. Сасвим супротно томе, када ЈПО испостави 
фактуру за исту врсту услуге, таква фактура не 
садржи ПДВ па корисник услуге плаћа за исту услугу 
стварну цијену у висини од 8,99 КМ и нема право 
одбитка улазног ПДВ-а, уколико је обвезник ПДВ-а, 
јер исти није исказан на фактури; 

- да описана ситуација ствара потпуно нелојалну 
конкуренцију и неравноправност на тржишту 
привредних субјеката који пружају курирске услуге, с 
једне стране, али, исто тако доводи у неповољан 
положај и кориснике услуга, с друге стране јер 
плаћају за исту услугу неоправдано већу цијену; 

- да цитрана одредба члана 4. Закона о конкуренцији у 
релевантном дијелу одређује да су забрањени 
споразуми/уговори или њихове поједине одредбе 
којима се спречава, ограничава или нарушава 
тржишна конкуренција а који се односе на, између 
осталог, на директно или индиректно утврђивање 
било којих трговинских услова и примјену различитих 
услова за идентичне транскације с другим 
привредним субјектима, доводећи их у неравноправан 
положај у односу на конкуренцију; 

- да удруживањем ради обављања дјелатности 
"курирске услуге" на начин да су закључили поменути 
споразум, ЈПО стварају трговинске услове на 
територију цијеле БиХ који су драстично различити 
од услова по којима послују приватни поштански 
оператери, а да за такво поступање не постоји разумно 
образложење; 

- да приватни поштански оператери су неоправдано 
доведени у потпуно различиту ситуацију у односу на 
ЈПО јер су у потпуно неравноправном положају 
приликом нуђења курирских услуга у односу на ЈПО; 

- да с друге стране споразум/уговор који су ЈПО 
закључили креирао је ситуацију на начин да ЈПО, 
супротно досадашњим ограничењима достављања 
пошиљки до одређених "територијалних граница" 
сада укидају те границе и стварају апсолутно 
слободан простор за њихову дјелатност на нивоу 
цијеле БиХ. Принципијелно, у уређеном систему, 
овакав пословни потез био би за похвалу и подршку. 
Међутим, у уставном и законском оквиру који је на 
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снази у БиХ и ентитетима, те у неповољном положају 
приватних поштанских оператера у односу на 
регулисане цијене резервисаних поштанских услуга 
("услуге брзе поште"), овакав споразум ЈПО прави још 
већу неравноправност и доводи у још неповољнији 
положај приватни сектор који пореским давањима 
финансира институције које су власници ЈПО; 

- да сада ЈПО анимирају кориснике услуга да су они 
лидери у пружању ових услуга због организацијско 
техничких успостављених односа а при томе, 
неосновано користе повластице које су им 
успостављене прописима који ограничавају приватни 
сектор; 

- да ЈПО који су предмет ове пријаве имају више од 
60% удјела на тржишту БиХ па се у смислу члана 9. 
став (3) Закона о конкуренцији сматра да имају 
доминантан положај на тржишту БиХ; 

- да у вези са одредбом члана 10. став (1) и (2) тачка а) 
и ц) Закона о конкуренцији поменути ЈПО врше 
злоупотребу доминантног положаја јер на описани 
начин, удруживањем путем споразума/уговора и 
необрачунавањем ПДВ-а намећу клијентима - 
корисницима услуга нелојалне куповне цијене услуге 
у односу на цијене које могу понудити приватни 
поштански оператери у смислу члана 6. Закона о 
поштама БиХ. Надаље, такви поступци доводе до 
различитих услова за исти посао чиме су приватни 
поштански оператери доведени у неравноправан и 
неконкуретан положај; 

- да није без утицаја истаћи да посљедица оваквог 
стања није само штетна по приватне поштанске 
оператере него је штетна и за кориснике услуга јер 
плаћају за исту услугу неоправдано већу цијену; 

- да су већ објаснили да ЈПО ову услугу могу нудити по 
цијени од 8,99 КМ (у којој није садржан ПДВ) па се и 
не наводи на фактури па тако корисници услуга који 
су обвезници ПДВ-а не могу користити било какав 
улазни ПДВ као одбитни; 

- да с друге стране, када приватни поштански оператер 
нуди исти услугу у складу са цијеном ограниченом 
чланом 6. Закона о поштама, та цијена је 9,00 КМ у 
којој је основна цијена 7,69 КМ (дакле јефтинија за 
1,30 КМ од цијене ЈПО) и ПДВ-а у износу од 1,31 КМ 
(који корисник услуге може вратити од јавне власти 
користећи улазни ПДВ на фактури као одбитни); 

- да Споразум о стабилизацији и придруживању који је 
Босна и Херцеговина потписала и прихватила, у 
Поглављу ВИ "Усклађивање закона, проведба закона 
и правила тржишне конкуренције", одредбом члана 
70. је дефинисано да су се Босна и Херцеговина, и све 
њене институције власти обавезале да ће "осигурати 
постепено усклађивање својих постојећих закона и 
будућег законодавства с правном стечевином Заједни-
це", што се прије свега, у складу са Споразумом, 
односи на темељне елементе правне стечевине. То 
практично значи да су сва надлежна тијела, па и 
надлежно Министарство, у провођењу својих законом 
додијељених надлежности дужна у регулативу 
укључити темељна начела заштите тржишне конку-
ренције, што свакако значи избјегавање доношења 
аката (прописа и сагласности) којима би се субјекти 
на тржишту доводили у неравноправан положај; 

- да поменута поштанска директива 2002/39/ЕЦ 
Европског парламента и Савјета Европе о третману 
експресних услуга, је утврдила као темељни принцип, 
да курирске услуге требају бити либерализоване и 

одвојене од осталих поштанских услуга, односно мора 
да постоји значајна разлика између резервисаних 
поштанских услуга које обављају ЈПО и курирских 
услуга, које могу вршити и други пружаоци 
поштанских услуга (приватни привредни субјекти). 
Наведена регулатива подразумијева да експресне 
(курирске) услуге не могу бити унутар резервисаних 
услуга, нити универзалних услуга. 

- да истичу чињеницу да су предметни ЈПО заједно са 
ЈПО из Србије и Црне Горе у априлу 2018. године 
закључили Споразум о размјени откупних ПостПак 
поштанских пошиљака и ради се о дјелатности која 
укључује и курирске услуге које су предмет ове 
пријаве; 

- да ова чињеница закључивања споразума додатно 
поткрепљује наводе пријаве у вези стварања 
доминантног положаја ЈПО из БиХ али сада и на 
проширеном простору са ЈПО из сусједних земаља 
али на штету приватних поштанских оператера из 
БиХ. Није без утицаја истаћи да је питање обрачуна 
ПДВ-а у тим земљама односно у земљама у окружењу 
регулисано сасвим другачије што додатно ствара 
неконкурентан положај приватних поштанских 
оператера из БиХ; 

- да обзиром да се захтјев за покретање поступка 
односи на јавне поштанске оператере, Подносилац 
захтјева као конкуренте на релевантном тржишту 
пружања поштанских услуга означава јавне 
поштанске оператере и то: "БХ Пошта" "Поште 
Српске и "Хрватска пошта"; 

- да је према доступним статистичким подацима 
Агенције за поштански промет БиХ финансијска 
вриједност тржишта на територији БиХ износила: 
- за 2015. годину 121.481.151 КМ од чега је удио 

ЈПО био 107.948.139 КМ или 88,9 % а сви остали 
приватни поштански оператери су имали учешће 
13.533.012 КМ или 11,1%; 

- за 2016. годину 125.603.489 КМ од чега је удио 
ЈПО био 110.775.001 КМ или 88,2 % а сви остали 
приватни поштански оператери су имали учешће 
14.828.488 КМ или 11,8%; 

- за 2017. годину 127.556.133 КМ од чега је 
учешће ЈПО 110.598.449 КМ или 86,7 % а сви 
остали приватни поштански оператери су имали 
учешће 16.957.684 КМ или 13,3%; 

- да према истим изворима тржишно учешће 
Подносиоца захтјева (четири члана удружења) је 80 % 
од учешћа свих приватних поштанских оператера на 
територији БиХ и то: 
- за 2015. годину учешће Подносиоца захтјева је 

износило 10.826.409 КМ (укупно учешће 
приватних поштанских оператера у 2015. години 
на тржишту БиХ је износио 13.533.012 КМ); 

- за 2016. годину учешће Подносиоца захтјева је 
износило 11.862.790 КМ (укупно учешће 
приватних поштанских оператера у 2016. години 
на тржишту БиХ је износило 14.828.488 КМ); 

- за 2017. годину учешће Подносиоца захтјева је 
износило 13.566.147 КМ (укупно учешће 
приватних поштанских оператера у 2016. години 
на тржишту БиХ је износило 16.957.684 КМ); 

- да Подносилац захтјева не посједује споразум/уговор 
из 2016. године који је закључен између означених 
ЈПО, те предлажу да Конкуренцијски савјет у оквиру 
својих овлаштења затражи достављање истог од ЈПО; 
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- да поднесени захтјев се односи на утврђивање 
наведених злоупотреба по питању свих курирских 
услуга а не само курирских услуга из резервисане 
поштанске услуге; 

- да Подносилац захтјева као територију пружања 
услуге означава цијело подручје Босне и Херцеговине. 
Подносилац захтјева предлаже да Конкуренцијски 

савјет покрене одговарајући поступак, те затражи од ЈПО 
достављање релевантне документације у вези са наводима 
овог захтјева, одржи јавну расправу те на бази проведених 
доказа и утврђених чињеница донесе одлуку којом ће 
утврдити повреде Закона о конкуренцији и смислу 
означеном овом пријавом. 

Анализирајући Захтјев и документацију коју је 
Подносилац захтјева доставио уз исти, Конкуренцијски 
савјет је оцијенио да није могуће без проведеног поступка 
утврдити постојање повреда Закона на које Подносилац 
захтјева указује, те је на 41. сједници одржаној дана 
05.12.2018. године, у складу са чланом 32. став (1) Закона, 
донио Закључак о покретању поступка број: УП-03-26-3-
040-6/18 (у даљем тексту: Закључак). 

Конкуренцијски савјет је, у складу са чланом 33. став 
(1) Закона о конкуренцији, доставио дана 06.12.2018. 
године, Закључак и Захтјев за очитовање противним 
странама у поступку, привредном субјекту БХ Поште (акт 
број: УП-03-26-3-040-12/18), привредном субјекту РС 
Поште (акт број: УП-03-26-3-040-11/18) и привредном 
субјекту ХП Мостар (акт број: УП-03-26-3-040-13/18). 

Подносиоцу захтјева Закључак је достављен актом 
број: УП-03-26-3-040-10/18 од дана 06.12.2018. године. 

Конкуренцијски савјет је дана 21.12.2018. године 
путем факса, запримио под бројем: УП-03-26-3-040-16/18, 
захтјев ХП Мостар број: 10-1-10550-2/18 од дана 
21.12.2018. године за продужење рока за достављање 
одговора по Закључку, у складу са одредбама члана 33. 
став (4) Закона, те је Конкуренцијски савјет цијенивши 
напријед наведени Захтјев оправданим, одобрио додатни 
рок за доставу одговора актом број: УП-03-26-3-040-21/18 
дана 27.12.2018. године. 

ХП Мостар су дана 14.01.2019. године доставиле 
одговор на Закључак запримљен под бројем: УП-03-26-3-
040-24/18 у којем се битно наводи сљедеће: 
- да имајући у виду наводе Захтјева, а у складу са 

важећим законским прописима истичу да поступањем 
јавних поштанских оператера (у даљем тексту: ЈПО) 
није закључен било какав забрањени споразум према 
члану 4. став 1. тачка а) и д) Закона, да не постоји 
злоупотреба доминантног положаја према члану 10. 
став 2. тачка а) и ц) Закона, а нити су повријеђене 
одредбе члана 9. тачке а.,б.,ц. и г. Одлуке о 
дефинисању категорија доминантног положаја, према 
било којем правном субјекту у БиХ, па ни у односу на 
Удружење, односно у односу на његове чланове, и то: 
"In Time"д.о.о. Сарајево, "Euro-Express" д.о.о. Бања 
Лука, "A2B Exspress Delivery" д.о.о. Сарајево и 
"Exspress One" д.о.о. Сарајево; 

- да првенствено положај учесника на тржишту 
поштанских услуга у Босни и Херцеговини, ЈПО и 
других даваоца поштанских услуга, мора се посма-
трати у свијетлу Закона о поштама БиХ, кроз врсте 
поштанских услуга које даваоци тих услуга пружају; 

- да полазећи од законског стајалишта да доминантан 
положај није забрањен, осим посебне одговорности 
привредног субјекта на тржишту, цијенећи да је 
смисао националног правног оквира и правног оквира 
ЕУ, да се привредни субјекат који има доминантан 

положај не доводи у повољнији положај, већ да се 
створе једнаки услови за све учеснике на тржишту, 
потребно је указати на специфичности поштанских 
услуга и специфичности даваоца истих овисно од 
врсте, а поглавито с гледишта универзалне и 
резервисане поштанске услуге како то дефинише 
Закон о поштама Босне и Херцеговине. 

- да су одредбама чл. 2. Закона о поштама БиХ, дате 
дефиниције кључних појмова како слиједи: 
а) "поштанске услуге" значе услуге преноса 

поштанских пошиљака и све друге услуге које су 
наведене у номенклатури поштанских услуга; 

б) "поштанске пошиљке" значе све пошиљке које 
прими на пренос и за које одговара оператер 
поштанског саобраћаја; 

ц) "писмоносна пошиљка" значи сваку поштанску 
пошиљку која садржи неко саопштење у писаној 
форми, на свакој врсти физичког медија, коју 
треба доставити назначеном примаоцу. Рачуни за 
режије, други рачуни, финансијски и други извје-
штаји сматрају се писмоносним пошиљкама; 

д) "пошиљалац" значи свако физичко или правно 
лице које је дало или у чије име је поштанска 
пошиљка дата на пренос оператеру поштанског 
саобраћаја; 

е) "универзалне поштанске услуге" значе све оне 
поштанске услуге које, у складу с овим законом 
и другим поштанским прописима, морају бити 
доступне на цијелој територији Босне и Херцего-
вине; 

ф) "резервисане поштанске услуге" значе оне врсте 
универзалних поштанских услуга које може 
пружати само јавни поштански оператер; 

г) "нерезервисане поштанске услуге" значе 
поједине врсте универзалних поштанских услуга 
које, осим јавних, могу вршити и други опера-
тери поштанског саобраћаја; 

х) "оператери поштанског саобраћаја" значе све 
субјекте који су регистровани за обављање 
дјелатности из области поштанског саобраћаја; 

и) "јавни поштански оператер" значи предузеће које 
је у већинском државном власништву, и које је у 
тренутку доношења овог закона већ 
регистровано за пружање резервисаних и 
нерезервисаних поштанских услуга; 

ј) "поштански оператер" значи организацију која је, 
у складу с овим законом, овлашћена за пружање 
нерезервисаних поштанских услуга; 

м) "остале услуге" значе допунске и остале 
поштанске услуге коие захтииева пошиљатељ 
или приматељ; 

р) "курирске услуге" значе поштанске услуге с 
додатном вриједношћу, које давалац поштанских 
услуга обавља на основу посебног захтјева 
пошиљаоца, а подразумијевају преузимање 
писмоносне пошиљке на адреси пошиљаоца, те 
директан пренос и уручење на адреси примаоца; 

- да из напријед наведених законских одредаба, које 
дефинишу услуге и даваоца услуга, може се закљу-
чити да су ЈПО, јавна предузећа у већинском држав-
ном власништву, којима овлаштење за обављање 
универзалних поштанских услуга даје сам Закон о 
поштама због јавног интереса, а регулатор Агенција за 
поштански промет (у даљем тексту: Агенција или 
АПП) само ауторизира то овлаштење, док су 
поштански оператери, организације које се баве 
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пружањем нерезервисаних поштанских услуга и који 
за то морају исходити посебну лиценцу од 
регулаторног тијела; 

- да је интерес државе да осигура доступност 
универзалне поштанске услуге свом становништву без 
обзира на географски положај (локацију) по 
јединственој и приступачној цијени. Универзалне 
поштанске услуге су услуге које карактеризује 
обавезна доступност на цијелој територији БиХ, под 
једнаким условима за све кориснике, тзв 
"универзалност", без обзира на економску 
исплативост те врсте услуге како би држава 
заштитила своје интересе и учинила пошиљке, судска 
писма, рачуне комуналних предузећа, електре, 
телекома, пензије и друга писмена доступнима свим 
грађанима; 

- да другим ријечима, ове поштанске услуге се морају 
обављати и пошиљке (пошта) достављати и у 
најзабаченије крајеве на цијелој територији БиХ, што 
резултује вишеструко већим трошковима од цијене 
саме поштанске услуге, а коју цијену основног писма 
дефинише држава, због јавног интереса. Познати су и 
постоје различити модели финансирања трошка 
универзалне услуге. Будући да у БиХ поштанске 
услуге нису либерализоване, трошак финансирања 
универзалне услуге се ради по моделу резервисаног 
подручја како је то било уобичајено и у земљама ЕУ 
прије либерализације. Саставни дио универзалних 
поштанских услуга су резервисане поштанске услуге, 
а које искључиво пружају јавни поштански оператери. 
Према томе, све резервисане поштанске услуге су по 
закону оне поштанске услуге које искључиво у БиХ 
могу обављати споменута три ЈПО; 

- да одредбама члана 6. ст. (1) тачка г) Закона о 
поштама такође је прописано да се резервисаним 
услугама сматрају, курирске услуге, уколико износ 
тарифе није десет пута већи од обичне тарифе; 

- да из такве законске дефиниције курирских услуга, 
недвојбено произлази да је пружање курирских услуга 
по цијени која није десет пута већа од обичне тарифе, 
у искључивом дјелокругу ЈПО; 

- да се овдје ради о томе довољно је навести и 
стајалиште Агенције и Федералне Управе за 
инспекцијске послове која поступајућí по пријавама 
ХП Мостар против приватних поштанских оператера 
(укључујући и чланице Удружења) у складу са 
важећим законом, предузима законом прописане 
мјере, због кршења одредаба Закона у погледу 
резервисане поштанске услуге; 

- да је ХП Мостар пријавио Агенцији и Федералној 
Управи за инспекцијске послове 69 кршења прописа о 
резервисаним поштанским услугама Закона о 
поштама БíХ од стране приватних поштанских 
оператера, који обављајући курирске услуге улазе у 
сегмент резервисане услуге, те на основу наведених 
пријава су изречене и прекршајне казне пријављеним 
оператерима; 

- да из наведеног се јасно да закључити да су ЈПО у 
Босни и Херцеговини једини јавни поштански 
оператери и имају овлаштење по самом Закону дато и 
од Агенције ауторизовано за пружање услуга 
утврђених одредбама чл. 5., 6., 7. и 8. Закона о 
поштама Босне и Херцеговине, односно исти онда 
када пружају резервисане поштанске услуге; 

- да и када ЈПО пружају курирске услуге по цијени која 
је до десет пута већа од обичне тарифе, они пружају 

резервисану поштанску услугу из члана 6. ст. 1. тачка 
г. Закона о поштама БиХ, па је њихов положај у том 
сегменту услуга специфичан, на начин да иако се 
може третирати као учесник на тржишту поштанских 
услуга који има доминантан положај код пружања те 
врсте услуга, као посљедица Закона, јавни поштански 
оператери нити су, а нити могу бити конкурентни 
осталим поштанским оператерима јер остали 
поштански оператери не могу пружати резервисане 
поштанске услуге. 

- да с предњим у вези, иако је донекле разумљиво 
стајалиште Подносиоца захтјева, којим се у више 
наврата изражава незадовољство постојећим закон-
ским рјешењима, то се прије свега мора узети у обзир 
и чињеница да је законски оквир обухватио шире 
друштвене интересе, прије свега интересе државе и 
корисника услуга, када је за резервисане поштанске 
услуге одредио искључиво јавне поштанске операте-
ре. Ту се посебно треба имати на уму универзалност 
поштанских услуга, као и начела поштанске политике, 
прописана одредбама чл. 3. ст. 1. Закона о поштама 
БиХ, између којих се прописује под тачком а), да 
поштанске услуге морају бити доступне свим 
грађанима Босне и Херцеговине, под једнаким 
условима, без било какве дискриминације, под тачком 
и), да су цијене резервисаних поштанских услуга под 
државном контролом, а уколико се оваквим цијенама 
не осигурава покриће стварних трошкова и развојне 
потребе поштанског система, држава и ентитети 
осигуравају субвенције ЈПО; 

- да смисао саме резервисане услуге је да се јавним 
поштанским оператерима осигурају средства за 
покриће трошкова обављања универзалне поштанске 
услуге, због чега резервисану услугу не може 
обављати нити један други поштански оператер. 
Приватни поштански оператери, укључујући и 
чланове Удружења уопште немају лиценцу за 
обављање било које друге поштанске услуге осим 
курирских услуга, те ваља напоменути да приватни 
поштански оператери, чак ни оне услуге за које имају 
лиценцу не морају пружати (немају ту обавезу 
универзалности) на цијелој територији БìХ под 
једнаким условима корисницима; 

- да иако Подносиоци приједлога наводе, када налазе да 
је законски оквир неповољан за остале поштанске 
оператере и у супротности са директивама Европске 
Комисије, треба имати у виду и да је самим 
Европским директивама које се у ЕУ примјењују 
директно, за све чланице био предвиђен и рок одгоде 
до потпуне либерализације тржишта, тако да је од 
доношења директива до њихове примјене и у ЕУ 
протекло 20 година; 

- да с тим у вези треба напоменути да је у преамбули 
(17) Директиве 97/67/ЕЦ Европског парламента и 
Савјета наведено за критеријум цијене петероструки 
износ основне тарифе, с напоменом да се радило о 
првој директиви којом је била предвиђена резервација 
услуга у ЕУ, те да је иста укинута, те да ће се 
осигурати боље разликовање резервисаних услуга и 
еxпресс услуга које су либерализоване, а у преамбули 
(18) да је основна разлика измеду еxпресс услуге и 
универзалних поштанских услуга у додатној 
вриједности, а да се као најдјелотворнији начин 
утврђивања додатне уочене вриједности (у било ком 
облику) пружене express услугом и уочене од стране 
корисника, размотри додатна цијена коју су 
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корисници спремни платити, не доводећи у питање 
ограничене цијене за резервисана подручја која се 
морају поштовати; 

- да је јасно да Закон о поштама БиХ из 2005. г. није 
усклађен с ЕУ директивама. Сама либерализација 
поштанских услуга у ЕУ на коју се позива 
Подносилац захтјева је проведена и у ЕУ у складу са 
директивама кроз скоро 20 година, постепено и без 
угрожавања универзалне поштанске услуге; 

- да без обзира на наведено, Законом о поштама БиХ, 
јасно је утврђено да су курирске услуге у одреденом 
цјеновном разреду резервисане и да их као такве могу 
пружати само јавни поштанскí оператери, па се све 
примједбе Подносиоца које се односе на правну 
регулативу и (не)усаглашеност домаћих прописа са 
европским стандардима, не може цијенити као 
оправдан разлог за удовољење захтјеву. 

- да иако се Савјет у складу са законским овлаштењима 
може позивати на судску праксу Европског суда 
правде и одлуке Европске Комисије, Вијеће не може 
изаћи изван законских оквира државе БиХ и изван 
своје законске надлежности, на начин да преиспитује 
позитивно-правни законски оквир, па самим тим ни 
оправданост законских рјешења Закона о поштама, 
поглавито имајући у виду тренутну развијеност 
тржишта и економске услове пословања у БиХ и у ЕУ, 
нити у било којем смислу треба преузети улогу 
законодавца. Стога сматрају беспотребним даље 
образлагање и аргументирање у вези навода 
Подносиоца који се тичу садржаја важећих закона; 

- да члан 12. Закона о поштама БиХ прописује да: "(1) 
Сваки оператер поштанског промета је обавезан да 
пренос поштанских пошиљака које прими од било ког 
другог оператера поштанског промета на подручју 
Босне и Херцеговине третира на потпуно једнак 
начин, као и пренос поштанских пошиљака које му је 
повјерило било које физичко или правно лице у Босни 
и Херцеговини"; 

- да полазећи од одредби чл. 12. Закона о поштама БиХ 
и чл. 28. ст. 11. Опћих увјета за обављање поштанских 
услуга, три ЈПО договорила су технолошки оквир за 
реализацију услуге брзе поште као сегмента 
универзалне поштанске услуге и у том смислу 
склопљен је Споразум о пријеносу пошиљака брзе 
поште између јавних поштанских оператера, (број БХ 
Поште: 01-13.60-246/16 од 22.07.2016.године; број 
Поште Српске: 1-2200/16 од 26.07.2016 године и број 
Хрватске поште: Д- 01-4795/16 од 15.07.2016.године) 
у циљу регулисања техничко-технолошких процеса 
пријема, преноса, размјене и уручења пошиљки, као и 
рокове пружања поштанске услуге на 
међуоператорској разини на подручју цијеле БиХ; 

- да у конкретном случају иако се ради о класичном 
технолошком оквиру, упути, неспретно је 
употријебљен израз "споразум". Саставни дио 
"Споразума" чине Прилог 1. Попис локација са роком 
уручења и Прилог 2. Тачке размјене и времена 
размјене закључака брзе поште измеду јавних 
поштанских оператера. Напомињемо да је у току 
допуна наведеног споразума по питању технолошких 
дорада процеса рада и поступања, па ће се сходно 
напријед наведеном измијенити и назив на начин да 
ће се исти убудуће и звати: "Напутак односно 
Технолошке процедуре поступања с пошиљкама брзе 
поште", а како би се отклониле све недоумице по 
питању природе овог документа. 

- да Споразумом нису настале нове цијене услуге брзе 
поште, већ је омогућена достава пошиљака у оквиру 
посебне услуге брзе поште, с логом брзе поште, на 
територији цијеле БиХ. Стране споразума, услуге које 
пружају једна другој плаћају, а исто није од утицаја на 
цијену услуге коју одредује оператер за слање 
пошиљке. ЈПО су ради обављања ове услуге и ради 
осигурања универзалности поштанске услуге у овом 
сегменту, морали потписати "споразум" - технолошки 
оквир, како би могли осигурати доступност ове врсте 
услуге на цијелом територију БиХ и под једнаким 
условима за све грађане. Сам "споразум" представља 
технички оквир како извршити законом наметнуту 
обавезу универзалности ове врсте поштанске услуге; 

- да обзиром да је Подносилац, предметни Споразум 
означио као забрањен споразум из чл. 4. ст. 1. т. а) и д) 
Закона, и да је њиме извршена злоупотреба 
доминантног положаја у смислу чл. 10. ст. 2. тачка а) 
и ц) Закона, те повреде чл. 9. т. а.,б.,ц. и г. Одлуке, 
нужно је указати на темељне чињенице које указују на 
неоправданости захтјева и стајалишта Подносиоца 
приједлога. 

- да ради бољег разумијевања потребно је имати у виду 
и законске дефиниције које се односе на ЕМС - услуге 
брзе поште и курирске услуге, садржане у Опћим 
увјетима за обављање поштанских услуга, 
обавезујућим и за ЈПО и за остале поштанске 
оператере, а како слиједи: 

- чланом 26. Опћих увјета - Посебне поштанске услуге, 
прописано је, 
"1) Посебне поштанске услуге су услуге које 

захтијева пошиљалац приликом предаје 
пошиљке. Избором посебне услуге пошиљалац 
захтијева посебан поступак и услове везане за 
пријем, отпрему, превоз, приспијеће и уручење 
поштанских пошиљки. 

2) Као посебне поштанске услуге у смислу ст. 1) 
овог члана пошиљалац може изабрати да му се 
пошиљка пренесе као: 

 пошиљка с потврденим уручењем, 
 пошиљка брзе поште (ЕМС), 
 хитна пошиљка, 
 врло хитан пакет, 
 пошиљка са повратницом, 
 откупна пошиљка. 

- чланом 28. -Пошиљке брзе поште - ЕМС, дефинише се 
као: 
"1) Пошиијка брзе поште је поштанска услуга која 

подразумијева преузимање поштанске пошиљке 
на основу посебног захтјева пошиљаоца (путем 
телефона и сì.), на адреси коју одреди пошиљаоц 
или у поштанском уреду, те уручује на адреси 
примаоца. ЕМС пошиљка уручује се у року који 
одреди пошиљаоц, а према понуди оператера 
поштанског промета, 

2) ЕМС пошиљка из става 1. овог члана може 
садржавати писано приопштење, робу, живе 
животиње и друге предмете, 

3) За ЕМС пошиљку се пошиљаоцу даје потврда о 
пријему пошиљке, а примаоцу се пошиљка 
уручује уз потпис, уписивањем датума и времена 
уручења, 

4) ЕМС пошиљка може бити масе до 31,5 кг, 
5) Најмање димензије ЕМС пошиљке су 90x140 мм, 

а највеће као за пакет у унутрашњем промету, 
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6) ЕМС пошиљка мора на адресној страни имати 
одговарајућу наљепницу прописану актима 
Свјетске поштанске уније, 

7) Пошиљалац приликом предаје ЕМС пошиљке 
може захтијевати услуге одређене овим Опћим 
увјетима, те друге услуге које договори са 
оператером поштанског промета, 

8) ЕМС пошиљка се може предати са или без 
означене вриједности у унутрашњем поштанском 
промету, а само без означене вриједности у 
међународном поштанском промету, 

9) Вриједност садржаја ЕМС пошиљке мора бити 
означена бројком и словима у лијевом доњем 
дијелу адресне стране пошиљке. Означена 
вриједност мора одговарати стварној вријед-
ности или значењу садржаја за пошиљаоца, о 
чему пошиљаоц потписом потврђује изјаву на 
потврди о пријему ЕМС пошиљке, 

10) Највећа означена вриједност на ЕМС пошиљци у 
унутрашњем поштанском промету може бити до 
10.000,00 КМ, 

11) Технолошки поступак преноса ЕМС пошиљака 
оператери поштанског промета регулишу 
посебном упутом." 

- док је чланом 48. Опћих увјета - Курирска услуга, 
дефинисана као: 
"1) Курирске услуге су поштанске услуге са додат-

ном вриједношћу које давалац поштанских услу-
га обавља на основу посебног захтјева пошиљао-
ца а подразумијевају преузимање поштанских 
пошиљака на адреси пошиљаоца, директан 
пренос, те уручење на адреси примаоца, 

2) Под додатном вриједношћу у смислу ст. (1) овог 
члана, подразумијева се, по посебном захтјеву 
пошиљаоца: уговорено вријеме и мјесто преузи-
мања, брзина преноса, електронско праћење 
преноса, те уручење у договореном року и на 
договореној адреси. Оператер поштанског 
промета који обавља курирску услугу мора 
имати могућност да у сваком тренутку у току 
преноса поступи по захтјеву пошиљаоца, 

3) Оператери поштанског промета који обављају 
ове услуге морају се придржавати цјеновних 
ограничења у односу на резервисане услуге које 
су утврђене Законом, 

4) Предметом курирских услуга могу бити све 
поштанске пошиљке уколико су испуњени 
услови из става 1), 2) и 3) овог члана. 

5) Оператер поштанског промета који обавља 
курирске услуге мора имати сачињене Услове за 
обављање курирских услуга, усклађене са 
Законом и овим Опћим увјетима, 

6) Курирске услуге налазе се на слободном 
тржишту, а оператери поштанског промета 
обавезни су их обављати у складу са Законом, 
овим Опћим увјетима и својим актима, 

7) Оператер поштанског промета је обавезан 
пошиљаоцу издати потврду о преузимању 
пошиљке и исту уручити уз потпис примаоца; 

8) За обављање курирских услуга оператер 
поштанског промета мора посједовати или 
овлаштење или лиценцу издану од стране 
Агенције. 

- да полазећи од напријед цитираних одредби Закона о 
поштама БиХ и Опћих увјета за пружање поштанских 

услуга, дају успоредни преглед ове двије поштанске 
услуге: услуга брзе поште (ЕМС) и курирских услуга; 

- да чланови Удружења, које је подносилац приједлога, 
су регистровани и имају лиценцу за пружање 
курирских услуга у унутрашњем и међународном 
поштанском саобраћају од Агенције у либерализо-
ваном сегменту, дакле за обављање дијела либерали-
зованих нерезервисаних поштанских услуга из чл. 8. 
ст. 3. Закона о поштама БиХ; 

- да имајући у виду напријед наведено, такођер указују 
Савјету да појам "брза пошта" никако није 
колоквијални назив, а поготово није синоним за 
курирске услуге; 

- да поред посебног сврставања ЕМС услуге - брзе 
поште, а како је наведено у чл. 26. ст. 2. Опћих увјета 
за пружање поштанских услуга и Свјетска поштанска 
конвенција у чл. 1.3. дала је дефиницију услуге која је 
означена као ЕМС — Поштанска брза услуга за 
документе и робу (Express Mail Service), према којој је 
"ЕМС пошиљка: пошиљка описана и која се превози 
под условима ове Свјетске поштанске конвенције и 
Правилника и повезаним ЕМС инструментима; 

- да у чл. 36. - ЕМС и интегрисана логистика 
Конвенције прописано је да: 1. Државе чланице или 
овлаштени оператери могу се међусобно договорити 
да учествују у обављању сљедећих услуга, које су 
описане у Правилнику: "ЕМС тј. поштанска брза 
услуга за документе и робу која ће, када год је то 
могуће бити најбржа поштанска услуга у физичком 
смислу. Ова се услуга може пружати на основу мулти-
латералног споразума о ЕМС стандарду или на основу 
билатералног споразума; интегрисана логистика, 
услуга која у потпуности одговара логистичким 
захтјевима корисника услуга, и укључује фазе прије и 
послије физичког преноса робе и докумената; 

- да члан 36-001 ЕМС нормира, "У односима између 
именованих оператора који су се договорили о 
пружању ове услуге, ЕМС има приоритет пред свим 
осталим пошиљкама. Састоји се од: преузимања, 
отпреме и доставе писама, докумената или робе у 
врло кратком времену."; 

- да дакле услуга "брза пошта" није колоквијални назив 
већ је систем посебне поштанске услуге, која се као 
таква може уговорити у достави писмовних пошиљака 
и пакета, а чија је основна карактеристика да буде 
најбржа поштанска услуга у физичком смислу. Услуга 
брзе поште (ЕМС) пружа се као универзална поштан-
ска услуга, дакле према начелима универзалности који 
су исказани као ЕМС Опћи увјети, а подразумијевају 
доставу по утврђеном реду доставе и до сваког 
корисника; 

- да према томе, предметни "Споразум" измеду ЈПО 
закључен је као технички оквир, а с циљем како би се 
универзална услуга брзе поште (ЕМС) могла пружати 
на цијелој територији БиХ. Другим рìјечима, измеду 
ЈПО је њиме договорен једнак третман пошиљки брзе 
поште, на начин да понуђени рокови преноса пошиљ-
ки брзе поште и мјеста уручења буду усуглашени. 
Досадашња сарадња ЈПО у сегменту размјене 
пошиљака брзе поште није била конзистентна, на 
начин да је прије споразумом утврђених критеријума, 
поједини оператор пружао услугу у року до 12 сати, а 
други не. Нису биле познате техничко-технолошке 
могућности других оператора за уручење пошиљака 
на одређеном подручју па се догадало да један ЈПО 
прими пошиљку за уручење у року уручења од Д+1 за 
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подручје другог ЈПО на којем није могуће поштовати 
тај рок, итд. Споразумом су усуглашени понуђени 
рокови, те су њиме дефинисане поште које пружају ту 
услугу с роковима уручења, чиме је омогућен сервис 
брзе поште под једнаким условима на цијелом 
територију; 

- да с том чињеницом, у везу треба довести и 
злонамјерне и погрешне наводе Подносиоца пријаве, 
изнесене на страни 8. Захтјева, а у којем се износе 
крајње погрешни финансијски показатељи о учешћу 
на тржишту поштанских услуга, гдје Подносилац 
захтјева у корелацију ставља укупно тржиште свих 
поштанских услуга, односно промет ЈПО из основа 
универзалних и резервисаних поштанских услуга, у 
односу на приходе из основа брзе поште или из 
основа курирских услуга који су остварили остали 
поштански оператери, односно чланице Подносиоца 
захтјева. Дакле неправилно доводи у корелацију 
укупан приход ЈПО-а са само једним сегментом 
прихода ЈПО, тј. приходом од брзе поште; 

- да када се финансијски показатељи проматрају 
правилно, односно када се посматра само 
конкурентно тржиште дијела либерализованих 
поштанских услуга, а што не оспорава ни Подносилац 
захтјева, неспорно се може закључити да учешће 
четири чланице Подносиоца пријаве (у Захтјеву се 
погрешно наводи удио Подносиоца захтјева), износи 
преко 80,00% тржишта у области либерализованих 
курирских услуга, у односу на још 13 поштанских 
оператера и три ЈПО, који у том сегменту услуга 
заједно имају учешће на тржишту мање од 20,00%; 

- да такође, када се погледа финансијска анализа 
показатеља дата од Подносиоца захтјева за 2015., 
2016. и 2017. годину, видљиво је да је у наведеном 
временском периоду растао и појединачни промет као 
и укупно учешће чланица Подносиоца захтјева у 
укупном промету на тржишту либерализованих 
курирских услуга; 

- да на основу табеларног прегледа који даје приказ 
стварних показатеља прихода од брзе поште у односу 
на укупан приход ХП Мостар по годинама и то 
укупан приход из основа свих универзалних и 
резервисаних поштанских услуга с удјелом тог 
прихода од пружања услуге брзе поште, гдје је и 
поред раста прихода евидентно да исти минимално 
учествује у укупном приходу (у 2015. години нису 
имали прихода од брзе поште, у 2016. години приход 
од брзе поште је износио 152.712,00 КМ што 
представља 0,60% укупно оствареног прихода, док у 
2017.години приход од брзе поште је износио 
714.963,00 КМ што представља 2,83% укупно 
оствареног прихода; 

- да закљученим "Споразумом" о преносу пошиљака 
брзе поште измеду ЈПО, нису утврђене никакве нове, 
нити повољније цијене услуге (директно нити 
индиректно). С друге стране, у смислу покривености 
територије БиХ услугом брзе поште, пружањем 
универзалне услуге брзе поште (ЕМС) на цијелој 
територији БиХ од стране ЈПО под једнаким 
условима, а што је једини учинак и циљ Споразума, 
приватни оператери нису доведени у неравноправан 
положај, а нити су ЈПО тиме на било који начин пос-
тупили противно одредбама Закона о конкуренцији; 

- да је Споразум оперативна и техничко-технолошка 
упута којим је успостављена размјена писмовних и 
пакетских пошиљака, на подручју цијеле БиХ, а 

његова допуштеност произлази и из одредаба чл. 12. 
Закона о поштама БиХ као и одредаба Свјетске 
поштанске конвенције. Другим ријечима, већ на 
основу самог Закона о поштама, чл. 12. ст.1., ЈПО су 
могли размјењивати пошиљке и без закљученог 
Споразума, али је исти потписан како би се детаљније 
усугласила међусобна права и обавезе у погледу 
посебних услуга брзе поште, односно њихова 
једнообразност и територијална заступљеност; 

- да Споразум није основа за заједничко улагање у 
капацитете, као што је наведено у Захтјеву, нити 
заједничко улагање постоји као такво, обзиром да је 
принцип преноса и уручења пошиљака брзе поште 
исти принцип који је законом прописан и по којем 
ЈПО обављају све универзалне поштанске услуге. 
Сваки оператер пријем пошиљака обавља на свом 
подручју, (чл. 3.), сваки оператер обавља превоз 
пошиљака на свом подручју и о свом трошку (чл. 4.), 
примјењује се принцип универзалности доставе 
пошиљака, (Прилог 1 и Прилог 2), уручење се врши 
од стране сваког оператера на свом подручју према 
властитим Опћим увјетима (чл. 5), све пошиљке се 
достављају с логом брзе поште (чл. 6.), сваки оператер 
одређује износ цијене услуге за примљену пошиљку 
на свом подручју (чл. 8.), накнаде за уручење 
пошиљке другог оператера износе 3,00 КМ по 
пошиљци (чл. 9.), рокови уручења су утврђени чл. 10. 
и др. Дакле, ријеч је о услузи брзе поште на разини 
цијелог подручја БиХ, у оквиру универзалних 
поштанских услуга; 

- да сарадња ЈПО с циљем пружања услуге брзе поште 
на подручју БиХ у сегменту универзалне поштанске 
услуге, никако се не може сматрати монополистичким 
дјеловањем, ако имамо у виду да приватни оператери 
сво вријеме пружају курирску услугу на подручју 
цијеле БиХ те да чланови Подносиоца приједлога који 
обављају искључиво курирске услуге у 
либерализираном сегменту, партиципирају с око 80% 
укупног дијела прихода у области либерализованог 
дијела курирских услуга у БиХ што њих ставља у 
позицију монополиста; 

- да у вези навода Подносиоца захтјева по питању 
ослобађања од ПДВ-а истичемо: у Закону о ПДВ-у у 
члану 24. су јасно наведене дјелатности у јавном 
интересу ослобођене плаћања ПДВ-а, измеду којих су 
и "Јавне поштанске услуге". У Правилнику о примјени 
Закона о ПДВ-у је дефинисан појам "јавне поштанске 
услуге", па се наводи: "Јавним поштанским услугама 
подразумијевају се све услуге које обављају јавни 
поштански оператери у складу са Законом о поштама 
Босне и Херцеговине." У Закону о поштама БиХ 
дефинисан је појам "јавног поштанског оператора" 
као предузећа које је овлаштено за пружање 
резервисаних и нерезервисаних поштанских услуга; 

- да је правна норма јасна и недвојбена, слиједом тога 
ХП Мостар није ни тражио нити посједује мишљење 
Управе за индиректно опорезивање по овом питању и 
наведене прописе примјењује директно, те да нити 
једна досадашња државна ревизија у том погледу није 
ставила било какву примједбу; 

- да у вези навода Подносиоца захтјева да су ЈПО и у 
априлу 2018. године закључили споразум о размјени 
откупних ПостПак пошиљака, те да исто укључује 
курирске услуге, без потребе да се понавља предње 
изнесено, указујемо да је ПостПак посебна пакетска 
услуга која има све карактеристике услуге 
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међународних поштанских пакета дефинисане актима 
Свјетског поштанског савеза, при чему је утврђени 
рок уручења 3 (три) дана након обављеног царинског 
поступка у одредишној земљи, што значајно одступа 
од захтјева за брзинама пријеноса и доставе код 
курирске услуге, чиме ова услуга није конкурентна 
курирским услугама које имају краћи рок уручења, 
углавном један или највише два дана. Додатно, 
пошиљка ПостПак може бити искључиво откупна, 
односно намијењена је искључиво пријеносу и 
уручењу пошиљки уз плаћање само готовином при 
поузећу, чиме је тржишно значајно ограничена у 
односу на општу курирску услугу, 

- да предлажу да се након одржавања усмене расправе, 
саслушања странака и провођења материјалних 
доказа, укључиво и доказа прибављених службеним 
путем, донесе рјешење којим се одбија Захтјев 
Удружења поштанских оператера. 
Конкуренцијски савјет је запримио, дана 18.12.2018. 

године под бројем: УП-03-26-3-040-14/18, захтјев БХ 
Поште број: 01-7.11-18479/2-18 од дана 07.12.2018. године, 
за продужењем рока за изјашњење односно доставу 
одговора на предметни Закључак као и увид у спис, у 
складу са одредбама члана 33. став (4) Закона, те је 
Конкуренцијски савјет цијенивши напријед наведени 
Захтјев оправданим, одобрио додатни рок за доставу 
одговора, те одобрио увид у спис у смислу члана 38. 
Закона, актом број: УП-03-26-3-040-15/18 дана 18.12.2018. 
године (извршен увид дана 25.12.2018. године - акт број: 
УП-03-26-3-040-19/18). 

БХ Поште су дана 04.01.2019. године доставиле 
одговор на Закључак запримљен под бројем: УП-03-26-3-
040-22/18 у којем се осим навода који су садржани и у 
одговору ХП Мостар битно наводи сљедеће: 
- да без нужности даљњег преиспитивања самог ратиа 

постојећег законског оквира, уколико схвате ставове 
Подносиоца приједлога као ставове засноване на 
властитим економским интересима, толико су исти у 
супротности са позитивним законским оквиром у 
БиХ, што у више наврата и Подносиоци приједлога 
наводе када налазе да је законски оквир неповољан за 
остале поштанске оператере и у супротности са 
директивама Европске Комисије; 

- да ЕМС-услуга је регулисана на основу 
мултилатералних или билатералних Споразума, те све 
што није уређено таквим уговорима подлијеже 
одговарајућим одредбама Аката Уније. Ова услуга ће, 
гдје год је могуће, бити означена логотипом како је 
приказано нижим узорком, који се састоји од ових 
елемената: а) наранчастог крила: б) слова ЕМС плаве 
боје; ц) три водоравне наранчасте црте. Логотип се 
мозе допунити додавањем назива домаће услуге. 
Накнаде за услугу одређује именовани оператор 
поријекла узимајући у обзир трошкове и захтјеве 
тржишта: 

- да брза пошта није исто што и курирска услуга, јер је 
курирска услуга свака непосредна достава пошиљке 
са адресе пошиљаоца на адресу примаоца, а брза 
пошта се примјењује на све поштанске услуге, а за 
циљ има доставу у најкраћем могућем времену на 
било којем подручју; 

- да прије закључења Споразума, односно без уређења 
ових техничко-технолошких процеса пружања ЕМС 
услуге између ЈПО, није постојала техничка 
могућност пружања услуге брзе поште на подручју 
цијеле територије БиХ; 

- да на основу табеларног прегледа који даје приказ 
стварних показатеља прихода од брзе поште у односу 
на укупан приход БХ Поште по годинама и то укупан 
приход из основа свих универзалних и резервисаних 
поштанских услуга с удјелом тог прихода од пружања 
услуге брзе поште, гдје је и поред раста прихода као 
посљедица Споразума, евидентно да исти минимално 
учествује у укупном приходу (у 2015. години приход 
од брзе поште је износио 385.757,00 КМ што 
представља 0,42% укупно оствареног прихода,, у 
2016. години приход од брзе поште је износио 
358.603,00 КМ што представља 0,40% укупно 
оствареног прихода, док у 2017.години приход од брзе 
поште је износио 1.029.731,00 КМ што представља 
1,15% укупно оствареног прихода; 

- да је ријеч о услузи брзе поште на нивоу територије 
БиХ, у оквиру универзалних поштанских услуга, с 
напоменом да овај сегмент у укупним приходима 
поштанских и осталих услуга у 2017. годин износио 
цца 1 %; 

- да сарадња ЈПО не третира на било који начин цијене 
поштанских услуга брзе поште по којима се иста 
услуга врси корисницима, што је и наведено у 
Споразуму, тј. сваки поштански оператор слободно 
формира своје цијене, а које свакако одобрава 
Агенција за поштански промет, (члан 8. Споразума); 

- да успоредбе ради, а насупрот тврдњи Подносиоца 
приједлога о другачијем начину нормирања обрачуна 
ПДВ-а за ЈПО, указују да је и у Закону о ПДВ-у 
Републике Србије у члану 25. наведено, ПДВ се не 
плаћа на промет:...6) поштанских услуга од стране 
јавног предузећа, као и са њима повезаних испорука 
добара, док у Закону о ПДВ-у Р. Црне Горе је 
наведено: ослобађање од плаћања ПДВ-а - јавне 
поштанске услуге. Према томе, неспорно је да је јавни 
интерес за обављањем поштанских услуга на 
принципима универзалности, доступност свима под 
једнаким условима, у вези са ratio legis, ослобађања од 
обавезе плаћања ПДВ-а на поштанске услуге који 
обављају ЈПО; 

- да такођер предлажу да се након одржавања усмене 
расправе, саслушања странака и провођења 
материјалних доказа, укључиво и доказа прибављених 
службеним путем, донесе рјешење којим се одбија 
Захтјев Удружења поштанских оператера. 
Конкуренцијски савјет је дана 24.12.2018. године, 

запримио под бројем: УП-03-26-3-040-17/18 захтјев Поште 
Српске број: 1-3708/2-18 од дана 21.12.2018. године за 
продужење рока за достављање одговора по Закључку као 
и увид у спис, у складу са одредбама члана 33. став (4) 
Закона, те је Конкуренцијски савјет цијенивши напријед 
наведени Захтјев оправданим, одобрио додатни рок за 
доставу одговора, те одобрио увид у спис у смислу члана 
38. Закона, актом број: УП-03-26-3-040-20/18 дана 
27.12.2018. године. (Поште Српске нисау искористиле 
могућност увида у спис). 

Поште Српске су дана 04.01.2019. године доставиле 
одговор на Закључак запримљен под бројем: УП-03-26-3-
040-23/18 (ЦД са подацима запримљен под бројем:УП-03-
26-3-040-25/18) у којем у осим навода који су садржани и у 
одговору ХП Мостар као и у одговору БХ Поште, се битно 
наводи и сљедеће: 
- да на основу табеларног прегледа који даје приказ 

стварних показатеља прихода од брзе поште у односу 
на укупан приход Пошта Српске по годинама и то 
укупан приход из основа свих универзалних и 
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резервисаних поштанских услуга с удјелом тог 
прихода од пружања услуге брзе поште, гдје је и 
поред раста прихода као посљедица Споразума, 
евидентно да исти минимално учествује у укупном 
приходу (у 2015. години приход од брзе поште је 
износио 927.271,00 КМ што представља 1,81% укупно 
оствареног прихода,, у 2016. години приход од брзе 
поште је износио 1.176.072,00 КМ што представља 
2,24% укупно оствареног прихода, док у 2017.години 
приход од брзе поште је износио 1.831.338,00 КМ што 
представља 3,46% укупно оствареног прихода, док је 
процјена прихода од брзе поште за 2018. годину 
2.475.569,00 КМ што представља 4,51% укупно 
оствареног прихода); 

- да једини различити услови, уколико се односе на 
цијене, посљедица су одредби Закона о поштама БиХ 
којима је курирска услуга, у дијелу када је цијена до 
десет пута већа од основне тарифе, стављена у 
резервисано подручје; 

- да је ријеч о услузи брзе поште на нивоу територије 
БиХ, у оквиру универзалних поштанских услуга, с 
напоменом да овај сегмент у укупним приходима 
поштанских и осталих услуга у периоду 2015-2017. 
године чини цца 3,03 %; 

- да такођер предлажу да се након одржавања усмене 
расправе, саслушања странака и провођења 
материјалних доказа, укључиво и доказа прибављених 
службеним путем, донесе рјешење којим се одбија 
Захтјев Удружења поштанских оператера. 

- да треба нагласити да су Поште Српске прије 
закључења овог Споразума, закључили сличне 
Уговоре са приватним поштанским оператерима и то: 
Уговор о пословној сарадњи број: 1-01-1433/04 са 
RHEA EXPRESS д.о.о. Сарајево, коа генералним 
заступником FEDEX-, Споразум о вршењу курирске 
услуге узмеђу поштанских оператера са DHL-ом 
(број:1-3499-2/13 од 02.12.2013. године) и Уговор о 
пословној сарадњи са DHL-ом (број:1-1144/14 од 
04.04.2014. године); 

- да увидом у наведене уговоре видљиво је да исти 
немају забрањене одредбе, служе регулисању 
међусобне сарадње, те указују на отвореност Пошта 
Српске за сарадњу са свим заинтересованим 
привредним субјектима на тржишту, на основу 
обостраног законом допуштеног интереса. 
Наведене одговоре, Конкуренцијски савјет је дана 

23.01.2019. године дописом број: УП-03-26-3-040-25/18 
доставио Удружењу на евентуални одговор, те је 
Удружење дана 25.01.2019. године дописом запримљеним 
под бројем: УП-03-26-3-040-27/18 затражило продужење 
рока за доставу истог, које му је и одобрено актом број: 
УП-03-26-3-040-28/18 од дана 29.01.2019. године. 

Удружење је дописом број: УП-03-26-3-040-31/18 од 
дана 12.02.2019. године доставило очитовање на одговоре 
противних страна како слиједи: 
- да након примјене херменаутичких правила те 

примјеном стандарда језичког тумачења (правила 
граматичког, лексичког и системског тумачења) 
приликом анализе одговора сва три ЈПО, подносилац 
захтјева је заузео став да се на исте може очитовати 
једним поднеском, због чињенице да су сва три 
одговора суштински иста (изузев података који се 
односе искључиво на сваког од појединих ЈПО) из 
чега је могуће извести и додатни закључак о могуће 
учињеној комуникацији ова три ЈПО прије давања 
одговора на захтјев за покретање поступка. Неки од 

ставова изнесених у датим одговорима су текстуално 
готово идентични; 

- да у основи, одговори сва три ЈПО цитирају одредбе 
важећих прописа те дају своја тумачења истих на 
начин који је повољнији за ЈПО. Подносилац захтјева 
за покретање поступка сматра да ће коначно тумачење 
цитираних норми позитивних прописа, уважавајуци 
ставове страна у поступку, дати Конкуренцијски 
савјет БиХ те се овом приликом неће посебно 
упуштати у оцјене мишљења датих од стране ЈПО. 
Свакако, своје разумијевање важећих прописа и 
негативне ефекте истих за привредне субјекте који 
нису ЈПО, подносилац захтјева за покретање поступка 
ће дати на јавној расправи коју је тражио 
достављеним захтјевом; 

- да Подносилац захтјева истиче да се ЈПО у својим 
одговорима позивају на међународне стандарде и 
правила садржане у директивама које се односе на 
поштански саобраћај (нпр 97/67/ЕЦ) али само на 
начин и у дијеловима који оправдавају тренутну 
ситуацију у Босни и Херцеговини као релевантном 
тржишту. С друге стране, ЈПО занемарују одредбе 
других директива (нпр. 2002/39/ЕЦ Европског 
парламента и Савјета Европе) према којој курирске 
услуге требају бити либерализоване и одвојене од 
осталих поштанских услуга, те да мора да постоји 
значајна разлика измеду резервисаних поштанских 
услуга које обављају ЈПО и курирских услуга, које 
могу вршити и други пружаоци поштанских услуга те 
да експресне (курирске) услуге не могу бити унутар 
резервисаних услуга нити унутар универзалних 
услуга; 

- да ЈПО наводе да се неусаглашеност домаћих прописа 
са европским стандардима не може цијенити као 
оправдан основ за удовољавање захтјеву за покретање 
поступка. Такав став ЈПО је неутемељен обзиром да је 
управо суштина овог поступка у доношењу одлуке 
која би утврдила несклад домаћих законских норми у 
односу на норме европских прописа и станадрда, које 
ЈПО стављају у немјерљиво повољнији полозај у 
односу на остале привредне субјекте. Сходно томе, 
нетачна је констатација да би се Конкуренцијски 
савјет дајући оцјену неусклађености домаћих прописа 
са прописима Европске уније, упустио у 
преиспитивање домаћег законског оквира или да би 
преузео улогу законодавца; 

- да такође, ЈПО се приликом образлагања 
синтагме,брза пошта" позивају на Свјетску поштанску 
конвенцију у намјери да исту детерминирају као 
најбржу поштанску услугу и ова констатација као и 
дато образложење је тачно али такође непотпуно јер 
иста Свјетска поштанска конвенција не даје ЈПО 
оператерима погодности на начин како је то 
регулисано прописима у БиХ, те да ће о наведеном 
дати детаљнија образложења на јавној расправи; 

- да јединствено за сва три ЈПО су табела о приходима 
којима се покушало приказати веома мало учешће 
прихода од брзе поште у односу на остале курирске и 
друге услуге ЈПО. Наиме, сва три ЈПО су настојали 
приказати да се приход од брзе поште у односу на 
остале приходе креће у граници од 0,42 до 4,5%. 
Међутим, детаљнијом анализом датих података може 
се закључити да ЈПО имају повећање прихода од брзе 
поште за поједине године чак и до 400%. То управо 
потврђује наводе захтјева за покретање поступка да 
ЈПО у брзој пошти налазе веома стабилан и 
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прогресиван профит а све захваљујући неоправдано 
повлаштеном положају. Посебно питање у вези са 
приходом и профитом представљају чињенице у вези 
са почетним улагањима у дјелатност брзе поште, 
кориштење основних средстава ЈПО која нису 
искључиво намијењена брзој пошти, покривање 
губитака и слично; 

- да одговорима на захтјев за покретање поступка ЈПО 
сматрају да се требају ослобађати обавезе обрачуна 
ПДВ-а темељем одредбе члана 24. Закона о ПДВ-у у 
вези са дјелатношћу "јавна поштанска услуга". 
Захтјевом је образложено да таква услуга не постоји у 
смислу било којег прописа који регулисе поштански 
саобраћај; 

- да датим одговорима ЈПО не појашњавају ситуацију у 
којој су обавезници примјене важећих прописа (нпр. 
Закона о јавним набавкама) присиљени да плаћају 
ЈПО исту услугу по скупљој основној цијени, а како 
су захтјевом детаљно образложили. Управо због 
одредби о примјени ПДВ-а корисници услуга су 
стављени у неповољан положај јер немају могућност 
избора пружаоца услуге брзе поште по јефтинијој 
цијени. 
Конкуренцијски савјет је на 49. сједници дана 

21.03.2019. године донио, у складу са чланом 41. став (2) 
Закона о конкуренцији, Закључак о продужењу рока за 
доношење коначног рјешења, под бројем: УП-03-26-3-040-
48/18, с обзиром да је према стању списа процијењено да 
Конкуренцијски савјет неће бити у могућности донијети 
коначно рјешење, у роковима прописаним чланом 41. став (2) 
тачке а) и ц) Закона о конкуренцији, јер је за утврђивање 
чињеничног стања и оцјену доказа било неопходно 
прикупити додатне податке и документацију, те извршити 
анализе истих. Закључак о продужењу рока за доношење 
рјешења је достављен странкама у поступку дана 21.03.2019. 
године актима број: УП-03-26-3-040-51/18 - БХ Пошту, УП-
03-26-3-040-49/18 - Поште Српске, УП-03-26-3-040-40/18 – 
ХП Мостар и УП-03-26-3-050-52/18 – Удружење. 

4. Релевантно тржиште 

Релевантно тржиште концентрације, у смислу члана 3. 
Закона, те чл. 4. и 5. Одлуке о утврђивању релевантног 
тржишта, чини тржиште одређених производа/услуга које 
су предмет обављања дјелатности на одређеном 
географском тржишту. 

Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању 
релевантног тржишта, релевантно тржиште у производном 
смислу обухваћа све производе и/или услуге које 
потрошачи и/или корисници сматрају међусобно 
замјењивим, под прихватљивим условима, имајући у виду 
посебно њихове битне особине, квалитет, уобичајену 
намјену, начин употребе, услове продаје и цијене. 

Надаље према члану 5. Одлуке о утврђивању 
релевантног тржишта, релевантно тржиште у географском 
смислу обухваћа цјелокупну или дио територије Босне и 
Херцеговине на којем привредни субјект дјелује у продаји 
и/или куповини релевантног производа под једнаким или 
довољно уједначеним условима и који то тржиште битно 
разликује од услова тржишне конкуренције на сусједним 
географским тржиштима. 

Имајући у виду чињеницу да се Подносилац захтјева 
као релеватно тржиште одредио тржиште курирских 
услуга, те да се чланице Удружења приватних поштанских 
оператера баве пружањем курирских поштанских услуга 
према важећим лиценцама за обављање наведене 
дјелатности, Конкуренцијски савјет је у предметном 

поступку одредио као релевантно тржиште тржиште 
курирских услуга. 

У конкретном случају релевантно географско 
тржиште је Босна и Херцеговина јер странке у поступку 
дјелују или имају могућност да дјелују у продаји/или 
куповини релевантног производа на цијелој територији 
Босне и Херцеговине. 

Слиједом наведенога, релеватно тржиште предметног 
поступка је утврђено као тржиште курирских услуга у 
Босни и Херцеговини. 

4.1. Анализа релевантног тржишта 

Преглед тржишног учешћа јавних и приватних 
поштанских оператера на релеватном тржишту курирских 
услуга на територији Босне и Херцеговине на основу 
података достављених од стране Агенције за поштански 
саобраћај у 2017. години: 

Табела 1. 
 Назив привредног субјекта Вриједност  тржишно учешће (%)
1. БХ ПОШТА 1.138.170,82 5,84
2. ХП МОСТАР 659.656,00 3,38
3. ПОШТЕ СРПСКЕ 1.897.236,30 9,73
4. ИНТЕРЕУРОПА РТЦ САРАЈЕВО 535.532,71 2,75
5. IN TIME САРАЈЕВО 1.572.130,00 8,06
6. EURO EXPRESS 2.184.144,89 11,20
7. RHEA EXPRESS САРАЈЕВО 402.244,00 2,06
8. DHL INTERNATIONAL 3.432.060,09 17,60
9. A2B EXPRESS DELIVERY 2.398.656,00 12,30
10. EXPRESS ONE САРАЈЕВО 2.014.634,00 10,33
11. LAGERMAX САРАЈЕВО 133.073,00 0,68
12. MHS САРАЈЕВО 64.000,00 0,33
13. EXPRESS COURIER 755.960,00 3,88
14. X EXPRESS БАЊА ЛУКА 2.317.845,61 11,88
  Укупно 19.505.343,42 100,00
  Укупно (1+2+3) 3.695.063,12 18,94
  Укупно (5+6+9+10) 8.169.564,89 41,88

* подаци АПП о оствареним приходима од обављања курирских 

услуга према достављеној аналитици ЈПО и подаци о оствареном приходу 

од обављања курирских услуга поштанских оператера у 2017. години 

Табела 2. 

 
БХ ПОШТА 

ХП 
МОСТАР 

ПОШТЕ 
СРПСКЕ

Приход остварен од обављања 
курирских услуга 

6.645,00 8.863,00 66.306,79

Приход остварен од обављања 
услуга брзе поште 

1.131.525,82 650.793,00 1.830.929,51

Укупно 1.138.170,82 659.656,00 1.897.236,30

* у подацима о оствареној вриједности код ЈПО су садржани приходи 

остварени од пружања курирске услуге и услуге брзе поште - ЕМС (Табела 

2.) 

На основу достављених података АПП, у 2017. 
години, појединачно тржишно учешће на релевантном 
тржишту БХ Пошта је била заступљена у проценту од 
5,84%, Поште Српске 9,73%, ХП Мостар 3,38%, те је 
њихов заједнички удио износио 18,94%. 

Подносилац захтјева, односно њене чланице у 
наведеном периоду су имале појединачно тржишно учешће 
на релеватном тржишту и то In Time у проценту од 8,06%, 
Euro Express од 11,20%, A2B Express Delivery од 12,30% и 
Express One од 10,33%, те њихово заједничко учешће је 
износило 41,88%. 

5. Прикупљање података од трећих особа 

У току поступка ради утврђивања свих мјеродавних 
чињеница, у смислу члана 35. став (1) тачке а) и ц) Закона, 
Конкуренцијски савјет је прикупљао податке и 
документацију и од других тијела /институција које нису 
странке у поступку. 
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Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је 
затражио, актом број: УП-03-26-3-040-29/18 од дана 29. 
01.2019 године од Агенције за поштански саобраћај БиХ 
појашњење: које врсте писмоносних пошиљака спадају у 
курирске поштанске услуге, односно спадају ли у те услуге 
и услуге брзе поште, те ко све може вршити ове услуге, да 
ли ЈПО према постојећој законској регулативи могу 
закључивати споразуме између себе који се односе на 
услуге преноса пошиљака брзе поште и јесу ли сви 
поштански оператери у Босни и Херцеговини укључујући и 
ЈПО који пружају курирске услуге као и услуге брзе поште 
дужни имати исте цијене услуга, односно да ли Агенција 
као регулатор прописује које цијене морају имати ЈПО, а 
које цијене остали поштански оператери за пружање ових 
услуге, односно да ли постоје цјеновна ограничења у вези 
пружања ових услуга. 

Агенција за поштански саобраћај је актом 
запримљеним под бројем: УП-03-26-3-040-30/18 од 
06.02.2019. године доставила одговор на Захтјев 
Конкуренцијског савјета у коме се наводи да у циљу 
разумјевања наведених услуга кључно је раздвојити 
курирске поштанске услуге од услуге брзе поште јер се 
ради о посебним поштанским услугама и поштанским 
услугама на слободном тржишту, наиме предметом 
курирске поштанске услуге и услуге брзе поште могу бити 
писмоносне и пакетске пошиљке, да услуге брзе поште 
(ЕМС) спадају у посебне поштанске услуге које обављају 
ЈПО и обавезно се организују на читавом подручју БиХ 
сваког радног дана, најмање 5 дана у недељи тј. пошиљалац 
може да се изабере да писмоносна или пакетска пошиљка 
пренесе као ЕМС а којом се захтјева посебан поступак и 
услови везани за пријем, отпрему, превоз и приспјеће и 
уручење поштанских пошиљака, док курирске услуге су 
услуге на слободном тржишту које не морају бити 
организоване на цијелом подручју БиХ сваког радног дана 
најмање 5 дана. 

Предметом куриских услуга могу бити све пакетске и 
писмоносне пошиљке уколико су испуњени услови из 
члана 48. став 1., 2. и 3. Општих услова, те курирске услуге 
могу обављати сви оператери поштанског саобраћаја уз 
поштовање цјеновних ограничања у односу на резервисане 
услуге које су утврђене Законом о поштама БиХ ако 
посједују овлаштење или лиценцу издату од стране 
Агенције. 

Да ЈПО у погледу услуга преноса пошиљака брзе 
поште, у складу са чланом 28. став 11. Општих услова, 
технолошки поступак преноса ЕМС пошиљака могу 
регулисати посебним упутством, те да оператери у БиХ 
укључујући и ЈПО који пружају курирске услуге и услуге 
брзе поште нису дужни имати исте цијене услуга, јер се 
ради о двије врсте различитих услуга, те да Агенција као 
регулатор не прописује које цијене морају имати ЈПО а 
који остали поштански оператери. 

Конкуренцијски савјет се поново обратио Агенцији за 
поштански саобраћај БиХ актом број: УП-03-26-3-040-
68/18 од дана 25.04.2019. године са захтјевом да се доставе 
подаци о оствареним приходима приватних поштанских 
оператера у вршењу курирских услуга у 2017. години на 
простору БиХ, као и исте податке за јавне поштанске 
оператере уколико су вршили именовану курирску услугу, 
те Агенција за поштански саобраћај БиХ актом 
запримљеним под бројем: УП-03-26-3-040-69/18 од дана 
09.05.2019. године доставило тражене податке. 

6. Усмена расправа 

У даљем току поступка, будући да се ради о поступку 
странака са супротним интересима, Конкуренцијски савјет 
је заказао усмену расправу, у складу са чланом 39. Закона, 
за дан 06.03.2019. године (позиви достављени дана 
20.02.2019. године Подносиоцу захтјева актом број: УП-03-
26-3-040-35/18, БХ Поштама актом број: УП-03-26-3-040-
34/18, ХП Мостар актом број: УП-03-26-3-040-33/18 и 
Поштама Српске актом број: УП-03-26-3-040-32/18). 

Поште Српске су актом број: УП-03-26-3-040-37/18 
запримљеним дана 28.02.2019. године путем факса 
затражиле одгоду усмену расправе у циљу припреме 
документације, те је овај орган цијенећи разлоге исту 
одгодио за дан 20.03.2019. године и о томе обавијестио све 
странке у поступку (дана 04.03.2019. године актима број: 
УП-03-26-3-040-38/18 - БХ Пошту, УП-03-26-3-040-39/18 - 
Поште Српске, УП-03-26-3-040-40/18 - ХП Мостар и УП-
03-26-3-040-41/18 – Удружење). 

Подносилац захтјева је такођер затражио одгоду 
усмене расправе актом број: УП-03-26-3-040-43/18 
запримљеним дана 06.03.2019. године, због раније 
преузетих обавеза, те је овај орган цијенећи разлоге исту 
одгодио за дан 25.03.2019. године и о томе обавијестио све 
странке у поступку (дана 07.03.2019. године актима број: 
УП-03-26-3-040-44/18 - БХ Пошту, УП-03-26-3-040-46/18 - 
Поште Српске, УП-03-26-3-040-45/18 - ХП Мостар и УП-
03-26-3-040-47/18 – Удружење). 

На усменој расправи одржаној дана 25.03.2019. године 
у просторијама Конкуренцијског савјета у име странака у 
поступку су приступили њихови законски заступници и 
пуномоћници којом приликом су имали могућност да једни 
другима постављају питања и разјасне међусобно спорне 
ствари, Подносилац захтјева, као и ЈПО су остале при 
досадашњим исказима, као и дали додатна појашњења и 
одговоре на нејасноће које су се појавиле током поступка 
(Записник са усмене расправе, акт број: УП-03-26-3-040-
54/18). 

Водитељ поступка је наложио Закључком са усмене 
расправе да да се сви документи, докази и изјашњења 
доставе у року од 10 дана од дана одржавања расправе, те 
да се закаже нова усмена расправа након достављања 
тражене документације. 

Дана 04.04.2019. године запримљени су тражени 
подаци под бројем: УП-03-26-3-040-54/18 од БХ Пошта, 
тражени подаци број: УП-03-26-3-040-55/18 од Удружења, 
дана 05.04.2019. године запримљени су тражени подаци 
под бројем: УП-03-26-3-040-56/18 од Пошта Српске, 
тражени подаци број: УП-03-26-3-040-57/18, УП-03-26-3-
040-58/18 и УП-03-26-3-040-59/18 од ХП Мостар. 

Нова усмена расправа заказана је за дан 25.04.2019. 
године у складу са чланом 149. став 2. Закона о управном 
поступку, као наставак усмене расправе одржане дана 
25.03.2019. године (позиви достављени Подносиоцу 
захтјева актом број: УП-03-26-3-040-63/18 - БХ Пошту, УП-
03-26-3-040-61/18 - Поште Српске, УП-03-26-3-040-62/18 - 
ХП Мостар и УП-03-26-3-040-60/18 – Удружење дана 
10.04.2019. године). 

У међувремену је Подносилац захтјева актом 
запримљеним под бројем: УП-03-26-3-040-64/18 од дана 
19.04.2019. године затражио увид у спис, који му је у 
складу са чланом 37. Закона и одобрено актом број: УП-03-
26-3-040-65/18 дана 24.04.2019. године (акт о увиду у спис 
број: УП-03-26-3-040-66/18 дана 24.04.2019. године) 

На усменој расправи одржаној у просторијама 
Конкуренцијског савјета дана 25.04.2019. године (Записник 
број: УП-03-26-3-040-67/18 од 25.04.2019. године), у име 
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странака у поступку су приступили њихови законски 
заступници и пуномоћници којом приликом су се додатно 
изјасниле на чињенице и околности о којима се до сада 
нису изјасниле, те дале завршну ријеч у вези предметног 
поступка. 

Водитељ поступка је наложио Закључком са усмене 
расправе да се доставе тражени подаци, те су БХ Поште 
актом запримљеним под бројем: УП-03-26-3-040-70/18 дана 
09.05.2019. године доставиле податке print screen 
апликације SELECT за 2018. годину са подацима количине 
пошиљки уручених брзом поштом и уручених курирском 
услугом на мјесечном нивоу, те графички приказ наведених 
података. 

ХП Мостар актом запримљеним под бројем: УП-03-
26-3-040-72/18 од дана 10.05.2019. године и актом број: 
УП-03-26-3-040-74/18 од дана 13.05.2019. године доставили 
податке који се односе на остварене приходе и расходе брзе 
поште (2015-2018), као и податке о учешћу пошиљака брзе 
поште преко 31,5 кг у односу на пошиљке до 31,5 кг (2015-
2017). 

Поште Српске актом запримљеним под бројем: УП-
03-26-3-040-73/18 од дана 13.05.2019. године доставили су 
податке који се односе на податак у вези услуге "уручење 
одмах" у оквиру услуге брзе поште (пошиљка која гласи за 
подручје истог града које је покривено доставом пошиљака 
и исте се уручују у року од 3 сата) за 2018. годину (162 
пошиљке у укупном износу од 1567, 15 КМ те да је 
учешћше наведене услуге у оствареном приходу брзе 
поште износио 0,05%), те да не врше доставу курирских 
пошиљака, односно од врата до врата, јер не посједују 
"покретне шалтере" помоћу којих би евентуално могли 
извршити евидентирање пошиљке прије доставе примаоцу. 

Подносилац захтјева је актом запримљеним под 
бројем: УП-03-26-3-040-71/18 дана 09.05.2019. године 
доставио податке који се односе на приходе чланица 
удружења по основу обављања курирских услуга (2015-
2018), табеларни преглед укупних прихода од курирских 
услуга приватних и јавних поштанских оператера (2015-
2018). 

7. Утврђено чињенично стање и оцјена доказа 

Након сагледавања релевантних чињеница и доказа 
утврђених током поступка, чињеница изнијетих на усменој 
расправи, података и документације мјеродавних 
институција, појединачно и заједно, те на основу изведених 
доказа Конкуренцијски савјет је утврдио сљедеће: 
- да су Удружење основали привредни субјекти чији је 

основни капитал у приватном власништву и то: "A2B 
Express delivery" д.о.о. Браће Мулића 48, 71000 
Сарајево, "In Time" д.о.о. Браће Баљић 1А, 71000 
Сарајево, "Euro Express" д.о.о. Јована Дучића 23А, 
71000 Бања Лука, и "Express One" д.о.о. Рајловачка бб, 
71000 Сарајево који између осталог, а према важећим 
лиценцама издатим од стране Агенције за поштански 
саобраћај обављају дјелатност курирских услуга на 
цијелој територији Босне и Херцеговине; 

- да област поштанског саобраћаја укључујући и 
курирске услуге, дефинисане су законским и 
подзаконским актима; 

- да је БиХ донијела одлуку о ратификацији аката 
Свјетског поштанског савеза (Међународни уговори 
2/09, 8/13 и 3/17) 

- да је област поштанског промета у земљама ЕУ 
регулисана и директивама Европске комисије 
(Директива 1997/67/ ЕЦ, Директива 2002/39/ЕЦ и 
Директива 2008/6/ЕЦ); 

- да је чланом 2. став 1. тачка р) Законом о поштама 
БиХ прописано да "курирске услуге" значе поштанске 
услуге с додатном вриједношћу, које давалац 
поштанских услуга обавља на основу посебног 
захтјева пошиљаоца, а подразумијевају преузимање 
писмоносне пошиљке на адреси пошиљаоца, те 
директан пренос и уручење на адреси примаоца; 

- да је чланом 3. став 1. тачка и) прописано да цијене 
резервисаних поштанских услуга су под државном 
контролом, а уколико се оваквим цијенама не 
обезбјеђује покриће стварних трошкова и развојне 
потребе поштанског система, држава и ентитети 
обезбјеђују субвенције јавним поштанским 
оператерима. Није дозвољено субвенционисање 
нерезервисаних и других поштанских услуга из 
средстава резервисаних поштанских услуга, док је 
ставом ј) истог члана прописано да конкуренција у 
поштанском саобраћају подстиче се до нивоа којим се 
не угрожава друштвена функција универзалних 
поштанских услуга, као и да међусобна сарадња 
јавних поштанских оператера не смије да буде 
монополистички оријентисана и мора да се заснива на 
чистим економским односима у интересу свих грађана 
Босне и Херцеговине (став ј); 

- да је чланом 6. став 1. тачка г) Закона о поштама БиХ 
прописано да у оквиру универзалних поштанских 
услуга, резервисане поштанске услуге у унутрашњем 
и међународном саобраћају обухваћају пријем, 
отпрему, превоз, приспијеће и уручење курирске 
услуге, уколико износ тарифе није десет пута већи од 
обичне тарифе, из чега произилази да се приватни 
поштански оператери могу бавити пружањем 
курирске услуге чак и у дијелу резервисане услуге али 
само уколико је износ тарифе - цијене десет пута већи 
од "обичне тарифе". То практично значи, имајући у 
виду чињеницу да је обична тарифа законски одређена 
на износ 0,90 КМ, да приватни поштански оператер 
може пружати курирску услугу у резервисаној 
поштанској услузи само уколико је цијена за такву 
услугу 9,00 КМ или више; 

- да је чланом 8. Закона о поштама БиХ прописано да 
ЈПО могу да организују и обављање курирских услуга 
које су либерализоване и налазе се на тржишту; 

- да у оквиру универзалних поштанских услуга, постоје 
резервисане поштанске услуге које могу да обављају 
само ЈПО; 

- да поред ЈПО постоје и други оператери поштанског 
саобраћаја могу имати овлашћења за пружање 
нерезервисаних и осталих поштанских услуга (члан 8. 
став 2. тачка ц) Закона о поштама БиХ); 

- да овлашћење за рад поштанским опрератерима даје и 
одузима, у складу с одредбама овог закона, Агенција 
за поштански саобраћај Босне и Херцеговине, уз 
сагласност Министарства комуникација и саобраћаја; 

- да је чланом 12. став 1. Закона о поштама БиХ 
прописано да сваки оператер поштанског саобраћаја је 
обавезан да пренос поштанских пошиљака које прими 
од било којег другог оператера поштанског саобраћаја 
на подручју Босне и Херцеговине третира на потпуно 
једнак начин, као и пренос поштанских пошиљака 
које му је повјерило било које физичко или правно 
лице у Босни и Херцеговини, док је ставом 2. истог 
члана прописано да оператери поштанског саобраћаја 
могу између себе закључивати билатералне и 
мултилатералне споразуме уз сагласност Агенције, а 
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који морају бити у складу с принципима поштанске 
политике утврђеним овим законом; 

- да је чланом 13. став 1. Закона о поштама БиХ 
прописано да пренос поштанских пошиљака између 
ентитета третира се као унутрашњи поштански 
саобраћај и не може се ограничавати 
административним мјерама, док је ставом 2. истог 
члана прописано да оператери поштанског саобраћаја, 
уз сагласност Агенције, усаглашавају начине и правце 
поштанске размјене, уважавајући принципе 
економичности, ефикасности и безбједности; 

- да је чланом 15. став 1. прописано да ЈПО покриће 
губитака, у случају када цијене резервисаних 
поштанских услуга не покривају њихове трошкове, 
надокнађују из других прихода остварених вршењем 
поштанских услуга, док је ставом 2. истог члана 
прописан ода ради остваривања утврђених принципа 
поштанске политике, ЈПО су дужни да обезбиједе 
такав интерни рачуноводствени систем из којег ће се 
видјети структура прихода и трошкова резервисаних и 
нерезервисаних универзалних услуга, те структура и 
висина прихода и трошкова посебних поштанских 
услуга. Интерни рачуноводствени системи морају да 
обезбиједе локацију трошкова свих поштанских 
услуга у складу са стандардима Европске уније, те 
ставом 3) истог члана прописано је да међусобне 
рефундације, на основу међународних и 
међуоператерских поштанских услуга, морају да 
покрију трошкове преноса и прераде поштанских 
пошиљака; 

- да дефинисање курирских услуга није садржано у 
ентитетским Законима, те да је чланом 13. Закона о 
поштанском промету ФБиХ као посебна услуга 
прописана услуга брзе поште (ЕМС), док је чланом 7. 
Закона о поштама РС прописано да поштанске услуге 
поред универзалних, финансијских електронских и 
допунских обухватају и остале поштанске услуге; 

- да је чланом 18. став 1. Закона о поштама РС 
прописано да оператери поштанског саобраћаја 
одређују поштарину за универзалоне поштанске 
услуге полазећи од реалних трошкова, уважавајући 
принципе да поштарина треба да буде приступачна за 
све кориснике, док је ставом 2. истог члана прописано 
да Влада РС даје сагласност на Цјеновник поштанских 
услуга којим се уређује поштарина за резервисане 
поштанске услуге; 

- да је чланом 9. став 1. тачка 9) Закона о поштанском 
промету ФБиХ прописано да цијене резервисаних 
поштанских услуга су под државном контролом, а 
уколико се оваквим цијенама не осигурава покриће 
стварних трошкова и развојне потребе поштанског 
система, Влада Федерације дужна је осигурати 
додатне услуге поштанским операторима. Није 
дозвољено субвенционирање нерезервисаних и других 
поштанских услуга из средстава резервисаних 
поштанских услуга, док је чланом 34. став 3. 
прописано да надлежно Министарство врши надзор 
над тарифном политиком за резервисане услуге; 

- да је чланом 26. став 2. Општих услова (БиХ) 
прописано да се као посебна поштанска услуга у 
смислу става (1) овог члана пошиљалац може 
изабрати да му се пошиљка пренесе као пошиљка брзе 
поште (ЕМС), док је чланом 28. став.1 прописано да 
пошиљка брзе поште је поштанска услуга која 
подразумијева преузимање поштанске пошиљке на 
основу посебног захтјева пошиљаоца (путем телефона 

и сл.), на адреси коју одреди пошиљалац, или у 
поштанском уреду, те уручује на адреси примаоца. 
ЕМС пошиљка уручује се у року који одреди 
пошиљалац, а према понуди оператера поштанског 
промета и може бити масе до 31,5 кг; 

- да је чланом 28. став 11. Општих услова (БиХ) 
прописано да се технолошки поступак преноса ЕМС 
пошиљака оператери поштанског промета регулишу 
посебним упутством; 

- да је чланом 18. став 3. тачка 4) Правилника о општим 
условима за пружање поштанских услуга (Правилник 
ФБиХ) прописано да се под посебним услугама у 
смислу става 2. овог члана сматрају се услуге пријама, 
преноса и уручења пошиљке брзе поште (ЕМС), док је 
чланом 23. став 1. истог Правилника прописано да 
пошиљка брзе поште је курирска услуга која 
подразумијева преузимање поштанске пошиљке на 
основу посебног захтјева пошиљаоца (путем телефона 
и сл.), на адреси коју одреди пошиљаоц, те уручује на 
адреси примаоца. ЕМС пошиљка уручује се у року 
који одреди пошиљалац, према понуди поштанских 
оператора; 

- да је чланом 27. Посебних услова за вршење 
поштанских услуга (у даљем тексту: Посебни услови 
РС) прописано да остале поштанске услуге обухватају 
посебне поштанске услуге, допунске поштанске 
услуге, поштанске услуге по службеној дужности или 
на захтјев корисника услуга и поштанске услуге на 
слободном тржишту, док је чланом 28. став 3. тачка б) 
прописано да се као посебна поштанска услуга може 
изабрати да се пошиљка пренесе као пошиљка брзе 
поште (ЕМС); 

- да је чланом 30. став 1. Посебних услова РС 
прописано да пошиљка брзе поште (ЕМС) је 
поштанска услуга која подразумијева преузимање 
поштанске пошиљке на основу посебног захтјева 
пошиљаоца (путем телефона и сл) на адреси коју 
одреди пошиљалац или у јединици поштанске мреже, 
те уручује на адреси примаоца, у року који одреди 
пошиљалац, а према понуди Поште; 

- да је према члану 23. став 4. Правилника ФБиХ 
прописано да ЕМС пошиљка може бити масе до 31,5 
кг, док је чланом 30. став 4. Посебних услова РС 
прописано да пошиљка брзе поште (ЕМС) може бити 
масе до 50 кг за подручје Републике Српске; 

- да је чланом 50. став 1. Посебних услова РС 
прописано да су курирске услуге поштанске услуге са 
додатном вриједношћу које Пошта врши на основу 
посебног захтјева пошиљаоца, а подразумијевају 
преузимање поштанских пошиљака на адреси 
пошиљаоца, директан пренос, те уручење на адреси 
примаоца, док је ставом 2. истог члана прописано да 
под додатном вриједношћу у смислу става (1) овог 
члана, подразумијева се, по посебном захтјеву 
пошиљаоца: уговорено вријеме и мјесто преузимања, 
брзина преноса, електронско праћење преноса, те 
уручење у договореном року и на договореној адреси. 
Пошта мора имати могудност да у сваком тренутку у 
току преноса поступи по захтјеву пошиљаоца, док је 
ставом 3. прописано да се Пошта мора придржавати 
цјеновних ограничења у односу на резервисане услуге 
које су утврђене законом; 

- да Агенција за поштански саобраћај БиХ (АПП) издаје 
лиценце за обављање универзалних поштанских 
услуга (изузев резервираних) и осталих поштанских 
услуга (изузев курирских) и лиценце за обављање 
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курирских услуга, те да издате лиценце се издају на 
период од 4 године уз претходну сагласност 
Министарства за комуникацију и промет БиХ; 

- да АПП издаје и овлаштење јавним поштанским 
оператерима који су директно Законом о поштама 
БиХ овлаштени обављати све поштанске услуге; 

- да АПП води регистар овлаштења ЈПО (24.07.2009. 
године датум издавања овлаштења без рока важења) и 
регистар лиценци за остале поштанске оператере; 

- да чланице Удружења посједују лиценцу за обављање 
курирских услуга; 

- да је АПП донијела Одлуку о јединственој тарифној 
политици за резервисане поштанске услуге на 
подручју БиХ дефинисаних чланом 6. Закона о 
поштама, те је чланом 1. став 4. прописано да су 
посебне поштанске услуге, допунске поштанске 
услуге по захтјеву пошиљаоца или примаоца, и услуге 
по службеној дужности, дефинисане Општим 
условима за обављање поштанских услуга саставни су 
дио обављања резервисаних поштанских услуга; 

- да је чланом 24. став 1. тачка 1. Закона о ПДВ-у 
прописано да су јавне поштанске услуге ослобођење 
од плаћања ПДВ, те да је чланом 24. став 1. 
Правилника о примјени ПДВ-а прописано да се 
порезно ослобађање из члана 24. став 1. тачка 1. 
Закона, односи се на јавне поштанске услуге. Јавним 
поштанским услугама подразумијевају се све услуге 
које обављају јавни поштански оператери у складу са 
Законом о поштама Босне и Херцеговине; 

- да су ЈПО закључили Споразум о преносу пошиљака 
брзе поште између јавних поштанских оператера, у 
циљу регулисања техничко-технолошких процеса 
пријема, преноса, размјене и уручења пошиљки, као и 
рокове пружања поштанске услуге на 
међуоператорском нивоу на подручју цијеле БиХ; 

- да саставни дио "Споразума" чине Прилог 1. Попис 
локација са роком уручења и Прилог 2. Тачке размјене 
и времена размјене закључака брзе поште измеду 
јавних поштанских оператера; 

- да је наведеним Споразумом регулисан пренос 
пошиљака брзе поште односно начин пријема, превоз 
и уручење пошиљака брзе поште, посебне услуге са 
пошиљкама брзе поште, цијене услуга и накнада 
између оператера, рокови преноса, накнаде штете и 
друга питања везана за сарадњу и заједнички наступ у 
преносу пошиљака брзе поште на цијелом подручју 
БиХ; 

- да сваки оператер одређује износ цијене услуге за 
примљену пошиљку на свом подручју, те у случају 
посредовања када један оператер за свог клијента 
наручује услугу код другог оператера, висина цијене 
услуге одређена је од стране наручиоца услуге, те у 
овом случају оператер који прима пошиљку добија 
накнаду у складу са одредбамаспоразума из поглавља 
накнаде; 

- да накнаде за уручење пошиљке од другог оператера 
износи 3,00 КМ по пошиљци, те ова накнада укључује 
све пошиљке масе до 50 кг, збирне пошиљке које 
укључују максимално до 3 појединачне пошиљке, као 
и посебна руковања са пошиљком која су захтијевана 
приликом уручења; 

- да накнада за пријем пошиљке по захтјеву другог 
оператера износи 3,00 КМ по пошиљци, те ова 
накнада укључује све радње оператера као и код 
редовног преузимања пошиљке брзе поште од 
властиттог корисника осим наплате услуге; 

- да се обрачун између страна Споразума сачињава 
мјесечно на бази усаглашених података; 

- да је наведениом Споразумом одређени рокови 
преноса пошиљака брзе поште; 

- да су изречене прекршајне казне за приватне 
оператере који су обављајући курирске услуге ушли у 
сегмент резервисане услуге; 

- да на основу достављених података АПП, у 2017. 
години, појединачно тржишно учешће на релевантном 
тржишту БХ Пошта је била заступљена у проценту од 
5,84%, Поште Српске 9,73%, ХП Мостар 3,38%, те је 
њихово заједничко учешће износило 18,94%. 

- да на основу достављених података АПП, у 2017. 
години Подносилац захтјева, односно њене чланице у 
наведеном периоду су имале појединачно тржишно 
учешће на релеватном тржишту и то In Time у 
проценту од 8,06%, Euro Express од 11,20%, A2B 
Express Delivery од 12,30% и Express One од 10,33%, 
те њихово заједничко учешће је износило 41,88%; 

- да су приходи од услуга брзе поште посматрајући у 
периоду 2015-2018. година били у порасту код сва три 
ЈПО, мада у укупном приходу чине јако мали 
проценат учешћа у посматраном периоду (БХ Поште 
учешће у распону 0,40-2,08%, РС Поште 1,62-4,28%, 
ХП Мостар 0,00-4,37%); 

- да су остварени приходи од пружања курирских 
услуга чланица Удружења у у периоду 2015-2018. 
година били различити односно гледајући кроз године 
код привредног субјекта Euro Express се биљежи 
благи пораст остварених прихода као и код 
привредног субекта Express One (осим у 2017 години), 
док се код привредног субјекта IN Time биљежи 
пораст прихода у 2016. години у односу на 2015. те 
пад остварених прихода у 2017. и онда повећање у 
2018. годину у односу на 2017., и привредни субјекат 
A2B Delivery биљежи пораст прихода у 2016. години у 
односу на 2015., затим слиједи пад прихода у 2017, те 
поновни пораст прихода у 2018. години; 

7.1. Забрањени споразум ЈПО БХ Поште, Поште Српске 
и ХП Мостар 

Поднесеним Захтјевом, Подносилац захтјева надаље 
сматра да су ЈПО БХ Поште, РС Поште и ХП Мостар 
извршили повреду Закона о конкуренцији, склапањем 
забрањеног споразума из члана 4. став (1) тач. а) и д) те 
тражи од Конкуренцијског савјета доношење рјешења 
којим се утврђује да Споразум о преносу пошиљака брзе 
поште између јавних поштанских оператера забрањен, као 
и да утврди повреде описане пријавом те да донесе 
одговарајућу одлуку. 

Чланом 4. став (1) Закона о конкуренцији прописано 
је да су забрањени споразуми, уговори, поједине одредбе 
споразума или уговора, заједничка дјеловања и прешутни 
договори привредних субјеката, као и одлуке и други акти 
привредних субјеката, који за циљ и посљедицу имају 
спречавање, ограничавање или нарушавање тржишне 
конкуренције на релевантном тржишту, а који се односе на: 

а) Директно или индиректно утврђивање куповних 
и продајних цијена или било којих других 
трговачких услова; 

д) Примјену различитих услова за идентичне 
трансакције са другим привредним субјектима, 
доводећи их у неповољан положај у односу на 
конкуренцију; 

Споразуми забрањени у складу са ставом (1) члана 4. 
Закона о конкуренцији су ништавни. 
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Такођер, чланом 101. Уговора о функционисању 
Европске уније, са којим је усклађен члан 4. Закон о 
конкуренцији, забрањују се заједничка дјеловања 
предузетника који штете постојећој или потенцијалној 
тржишној конкуренцији, а у коначници потрошачима. 
Забрањеним споразумима се првенствено настоји остале 
тржишне учеснике/конкуренте искључити с тржишта, како 
би створили могућност повисивања цијена, те остваривања 
додатне добити. 

Дакле, забрањени су споразуми између предузетника, 
привредних субјекта који су стварни или потенцијални 
конкуренти на тржишту, а забраном су обухваћени како 
хоризонтални, тако и вертикални споразуми. 

Надаље, наведеним чланом 101. Уговора о 
функционисању Европске уније се забрањује 
антиконкуренцијско понашање које настаје као резултат 
усклађене воље два или више предузетника, а што се је и 
усаглашено у судској пракси Европске уније, обзиром да је 
Европски суд у пресуди донесеној у предмету: "Bayer AG 
v. Commision of the European Communities" од дана 
26.10.2000. године, утврдио да је концепт споразума у 
смислу члана 85. став 1 Уговора о Европској заједници 
(члан 101. Уговор о функционисању Европске уније), 
усмјерен на постојање воље између најмање двије стране. 
Односно, неопходна је усклађена воља привредних 
субјеката и намјера за штетним поступањем. 

Подносилац Захтјева у самом Захтјеву и током 
поступка, наводи да ЈПО удруживањем ради обављања 
дјелатности "курирске услуге" на начин да су закључили 
поменути споразум, стварају трговинске услове на 
територију цијеле БиХ који су драстично различити од 
услова по којима послују приватни поштански оператери 
чиме су неоправдано доведени у потпуно различиту 
ситуацију у односу на ЈПО јер су у потпуно 
неравноправном положају приликом нуђења курирских 
услуга у односу на ЈПО, као и да на основу поменутог 
споразума ЈПО, супротно досадашњим ограничењима 
достављања пошиљки до одређених "територијалних 
граница" сада укидају те границе и стварају апсолутно 
слободан простор за њихову дјелатност на нивоу цијеле 
БиХ. 

Подносилац захтјева такође истиче да ЈПО 
неосновано користе повластице које су им успостваљене 
прописима који ограничавају приватни сектор реферишући 
се на одредбе Закона о ПДВ-у у погледу ослобађања од 
плаћања ПДВ-а ЈПО и одредби члана 6. Закона о поштама 
БиХ у смислу цјеновних ограничења којих се морају 
придржавати приватни поштански оператери. 

Конкуренцијски савјет је у предметном поступку 
испитивало у оквиру Закона о конкуренцији, а у складу са 
својим надлежностима прописаним истим законом, да ли је 
дошло до испуњења бића дјела из члана 4. став (1) под а) и 
д) Закона о конкуренцији. 

У току поступка, Конкуренцијски савјет је утврдо да 
према законским одредбама, ЈПО поред резервисаних 
услуга које могу само они обављати, могу обављати и 
курирске услуге у оквиру резервисане услуге која је 
детерминисана цјеновним ограничењенима, као и курирске 
услуге које су либерализоване и налазе се на тржишту. 
Притом ЈПО као ни приватни поштански оператери нису 
територијално ограничени у пружању својих услуга, 
односно пренос поштанских пошиљака третира се као 
унутрашњи поштански саобраћај и не може се 
ограничавати административним мјерама, што и сам 
Подносилац захтјева признаје. 

Надаље, сви поштански оператери могу склапати 
билатералне и мултиратералне споразуме уз сагласност 
Агенције за поштански саобраћај, а који морају бити у 
складу с принципима поштанске политике утврђеним 
законом, те су ЈПО и закључили Споразум о преносу 
пошиљака брзе поште, те да на основу члана 28. став 11. 
Општих услова (БиХ) прописано да се технолошки 
поступак преноса ЕМС пошиљака оператери поштанског 
промета регулишу посебним упутством. 

Анализом предметног Споразума, утврђено је да се 
наведеним Споразумом регулише пренос пошиљака брзе 
поште односно начин пријема, превоз и уручење пошиљака 
брзе поште, посебне услуге са пошиљкама брзе поште, 
цијене услуга и накнада између оператера, рокови преноса 
и накнаде штете, те је тако између осталог одређено да 
сваки оператер одређује износ цијене услуге за примљену 
пошиљку на свом подручју, да накнаде за уручење односно 
пријем пошиљке од другог оператера износи 3,00 КМ по 
пошиљци, да се обрачун између страна Споразума 
сачињава мјесечно на бази усаглашених података, те да су 
утвђене тачка размјене и вријеме уручења закључака брзе 
поште. 

Притом, Агенција за поштански саобраћај разгранича-
ва односно прави разлику између услуге брзе поште (ЕМС) 
која спада у посебне поштанске услуге које обављају ЈПО и 
обавезно се организују на читавом подручју БиХ сваког 
радног дана, најмање 5 дана у недељи тј. пошиљалац може 
да се изабере да писмоносна или пакетска пошиљка 
пренесе као ЕМС а којом се захтјева посебан поступак и 
услови везани за пријем, отпрему, превоз и приспјеће и 
уручење поштанских пошиљака, док курирске услуге су 
услуге на слободном тржишту које не морају бити 
организоване на цијелом подручју БиХ сваког радног дана 
најмање 5 дана. 

Неоспорна је чињеница да су ЈПО на основу законске 
регулативе ослобођени од плаћања ПДВ-а, као и да 
приватни поштански оператери обављајући курирске 
услуге у оквиру резервисане услуге морају примјењивати 
цјеновна ограничења на основу чега постоји разлика 
између ЈПО и приватних поштанских оператера: 

Такођер, чињеница је и да су ЈПО усмјерили своје 
пословање у смислу пружања курирских услуга и услуга 
брзе поште што им је и законом допуштено, као и да су 
приходи ЈПО од услуга брзе поште посматрајући у периоду 
2015-2018. година били у порасту код сва три ЈПО, али 
према доступним подацима (табела 1.) нити појединачно 
нити заједно ЈПО немају доминантан положај на наведеном 
тржишту. 

Подносилац захтјева првенствено указује на законска 
рјешења којим се приватни поштански оператери стављају 
у неповољнији положај у односу на ЈПО, сматрајући 
првенствено да обрачунавањем ПДВ-а примјеном 
цјеновних ограничења у сегменту курирских услуга, као и 
не спровођењем либерализације у складу са ЕУ 
Директивама у смислу да курирске услуге требају бити 
одвојене од осталих поштанских услуга, приватни 
поштански оператери доводе у неравноправан и 
неконкурентан положај. 

Напомињемо да Конкуренцијски савјет у овом 
поступку није одлучивао у вези података и чињеница 
достављених како од стране Подносиоца захтјева тако и од 
стране ЈПО који се односе на евентуалну примјену других 
прописа будући да је примјена тих прописа у надлежности 
других органа (питање ослобађања од плаћања ПДВ-а, 
цјеновна ограничења куририских услуга у склопу 
резервисаних услуга, посједовање лиценци за цестовни 
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превоз, пријављивање приватних поштанских оператера 
Агенцији за поштански промет због кршења закона, 
невођење књиговодствених евиденција у складу са чланом 
15.став 2. Закона о поштама и др.) 

Цијенећи све изведене доказе посебно као и у њиховој 
међусобној повезаности, Конкуренцијски савјет је утврдио 
да се не може сматрати да постоји забрањени споразум 
између ЈПО БХ Поште, Поште Српске и ХП Мостар којим 
је Подносилац захтјева доведен у неповољнији положај у 
односу на конкуренцију, односно, не постоји повреда члана 
4. став. 1 тачка а) и д) Закона, јер Споразум није споразум у 
смислу вршења основне услуге ЕМС-а већ њене завршне 
радње (уручење пошиљке) којом се вршење основне услуге 
чини ефикаснијом. 

Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је одлучио 
као у тачки 1. диспозитива овог Рјешења. 

Конкуренцијски савјет сматра да би у погледу 
интереса потрошача односно корисника поштанских услуга 
било пожељно отварање и ових дјелатности тржишној 
конкуренцији у мјери у којој то неће довести у питање 
извршавање задаћа које су им повјерене посебним 
прописима, те у том смислу и у складу са овластима из 
члана 25. став (ф) Закона даје препоруку да надлежна 
тијела приликом извршавања својих законских 
надлежности везаних за уређења начина пружања 
поштанских услуга имају у виду да јака тржишна 
конкуренција резултира добробити за крајње потрошаче, 
било да се ради о грађанима било о привредним 
субјектима. 

7.2. Злоупотреба доминантног положаја ЈПО БХ Поште, 
Поште Српске и ХП Мостар и повреда члана 9. став 1. 
тачке а), б), ц), и г) Одлуке о дефинисању категорија 
доминантног положаја 

Члан 9. став (1) Закона прописује да привредни 
субјекат има доминантан положај на релевантном тржишту 
роба или услуга, ако се због своје тржишне снаге може 
понашати у значајној мјери независно од стварних или 
могућих конкурената, купаца, потрошача или добављача, 
такође узимајући у обзир удио тог привредног субјекта на 
тржишту, учешће које на том тржишту имају његови 
конкуренти, као и правне и друге запреке за улазак других 
привредних субјеката на тржиште. 

Члан 9. став (3) Закона претпоставља 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 
60,0%. 

Члан 2. Одлуке о дефинисању категорије доминантног 
положаја даље разрађује појам доминантног положаја, те 
одређује да привредни субјекат на релевантном тржишту 
производа или услуга има доминантан положај, када се 
због своје тржишне снаге може понашати и дјеловати у 
значајној мјери независно од стварних или могућих 
конкурената, купаца, потрошача или добављача, и на тај 
начин ограничава или спречава ефикасну конкуренцију. 

Члан 10. став (2) тачке а) и ц) Закона прописује да је 
забрањена злоупотреба доминантног положаја и то а) 
директним или индиректним наметањем нелојалних 
куповних и продајних цијена или других трговинских 
услова којима се ограничава конкуренција и ц) примјену 
различитих услова за исту или сличну врсту послова са 
осталим странама, чиме их доводе у неравноправан и 
неповољан конкурентски положај. 

Члан 9. Одлуке о дефинисању категорије доминантног 
положаја даље разрађује облике злоупотребе доминантног 

положаја те одређује да злоупотреба доминантног положаја 
од једног или више привредних субјеката (заједнички 
доминантни положај), поред критеријума наведених у 
члану 10. Закона о конкуренцији, могу се сматрати и 
сљедећи: 

а) дискриминација у висини цијена (различите 
цијене) одређеног производа или услуге на раз-
личитим релевантним географским тржиштима; 

б) стална понуда и продаја купцима производа или 
услуга по нелојалним (ниским) цијенама што има 
за посљедицу одвраћања купца од куповине 
сличних производа или услуга од конкурентних 
добављача (тзв. "лојални" попусти-циљани 
продајни попусти или тајни попусти); 

ц) одређивање цијене производа или услуге испод 
трошкова производње са циљем елиминисања 
конкуренције и 

г) могућност привредног субјекта да одређује 
услове на релевантном тржишту с обзиром на 
његову понуду или потражњу што омогућује 
неоправдано повећавање профита; 

Подносилац Захтјева у самом Захтјеву и током 
поступка, тврди да се злоупотреба доминантног положаја 
сва три ЈПО огледа у томе да су користећи доминантан 
положај закључили спорни споразум, те необрачунавањем 
ПДВ-а клијентима - корисницима намећу нелојалне 
куповне цијене услуге у односу на цијене које могу 
понудити приватни поштански оператеру у смислу члана 6. 
Закона о поштама БиХ, те да такви поступци доводе до 
различитих услова за исти посао чиме су приватни 
поштански оператери стављени у неравноправан и 
неконкурентан положај. 

Конкуренцијски савјет је током провођења поступка, 
утврдио да на релеватном тржишту курирских услуга, ЈПО 
БХ Поште, Поште Српске и ХП Мостар нити појединачно 
нити заједно немају доминантан положај (табела 1.), при 
чему је с обзиром на неуједначеност законских и 
подзаконских прописа на државном и ентитетским 
нивоима (у Закону о поштама БиХ дата је дефиниција 
курирске услуге али не и услуге брзе поште, док је у ФБиХ 
према Правилнику о општим увјетима пошиљка брзе 
поште ЕМС дефинисана као курирска услуга, а према 
Општим увјетима за обављања поштанских услуга БиХ и 
Посебним условима за вршење поштанских услуга у РС 
дата дефиниција пошиљке брзе поште без одређења да се 
ради о курирској услузи), посматрало податке о укупно 
оствареним приходима ЈПО који укључују и курирске 
услуге и услуге брзе поште ЕМС. 

Конкуренцијски савјет је у току поступка утврдио да 
је у 2017. години на релевантном тржишту курирских 
услуга осим ЈПО и чланица Удружења, било још 7 
поштанских оператера који су обављали наведену услугу. 

У вези чињенице која се односи на необрачунавање 
ПДВ-а од стране ЈПО БХ Поште, Поште Српске и ХП 
Мостар на основу одредби Закона о ПДВ-у и Правилника о 
примјени ПДВ-а којим су јавне поштанске услуге 
ослобођење од плаћања ПДВ те да се јавним поштанским 
услугама подразумијевају све услуге које обављају ЈПО у 
складу са Законом о поштама Босне и Херцеговине, 
чињеница је да наведеним одредбама направљена разлика 
између ЈПО и приватних поштанских оператера у смислу 
да се примјењују различити услови код обрачунавања 
ПДВ-а приликом вршења поштанских услуга овисно да ли 
се ради о ЈПО или о приватним поштанским оператерима, 
при чему се није разматрало питање које се односи на 
врсту поштанске услуге (универзална, резервисана, 
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нерезервисана, остале поштанске услуге), што је на крају 
утицало на структуру и висину цијене за извршену 
поштанску услугу. 

Тако у Пресуди Европског суда правде број. Ц-357/07 
у предмету ТНТ против British Royal Post у погледу 
ослобађања од плаћања ПДВ-а у коначници Европски суд 
правде наводи сљедеће: "Појам "јавних поштанских 
услуга" из члана 13.А (1) (а) Шесте директиве Савјета 
77/388 / ЕЕЗ од 17. маја 1977. о усклађивању закона држава 
чланица у вези с порезима на промет - Заједнички систем 
ПДВ-а: јединствена основа за процјену, мора се тумачити 
тако да обухвата операторе, било да су јавни или приватни, 
који се обавезују да ће у држави чланици осигурати 
цјелокупну или дио универзалне поштанске услуге, како је 
дефинисано у члану 3. Директиве 97/67 / ЕЦ Европског 
парламента и Савјета од 15. децембра 1997. о заједничким 
правилима за развој унутрашњег тржишта поштанских 
услуга Заједнице и побољшање квалитете услуге, како је 
измијењена Директивом 2002/39 / ЕЗ Европског 
парламента и Савјета од 10. јуна 2002. године. 

Изузеће предвиђено чланом 13.А (1) (а) Шесте 
директиве 77/388 примјењује се на испоруку јавних 
поштанских услуга које дјелују као такве - то јест, у 
својству оператора који се обвезује пружити цјелокупну 
или дјеломичну универзалне поштанске услуге у држави 
чланици - услуга које нису путнички превоз и 
телекомуникацијске услуге, као и испоруке робе у вези с 
њима. Не примјењује се на испоруке услуга или робу која 
је у вези с њима и за које су услови појединачно 
договорени" 

Чињеница је да је Законом о поштама чланом 6. став 
1. тачка г. прописано да резервисане услуге које могу 
обављати само ЈПО обухватају и курирске услуге, уколико 
износ тарифе није десет пута већи од обичне тарифе, те да 
ЈПО поред тога дата могућност и да организују и обављање 
курирских услуга које су либерализоване и налазе се на 
тржишту, те у том смислу и цијене пружених курирских 
услуга се разликују у овисности да ли их пружају ЈПО у 
оквиру резервисане услуге или приватни поштански 
оператери као осталу услугу, односно, курирске услуге 
могу обављати сви оператери поштанског саобраћаја уз 
поштовање цјеновних ограничања у односу на резервисане 
услуге које су утврђене Законом о поштама БиХ ако 
посједују овлаштење или лиценцу издату од стране 
Агенције. 

Међутим, Конкуренцијски савјет се у овом поступку 
није могао бавити рјешавањем питања усклађености 
поменутих закона и правилника са Законом о 
конкуренцији, с обзиром да је у складу са чланом 25. став 
2. Закона предвиђено да су предлагачи у обавези доставити 
приједлоге и нацрте закона и других прописа из области 
које имају утицаја на тржишну конкуренцију, на мишљење 
Конкуренцијском савјету, што је предлагач закона 
пропустио учинити. 

Провођењем поступка и утврђивањем чињеничног 
стања, као и оцјеном свих достављених доказа и 
документације, Конкуренцијски савјет је утврдио да ЈПО 
БХ Поште, Поште Српске и ХП Мостар нису имали 
одлучујуће тржишно учешће на релевантном тржишту 
курирских услуга, а понајмање доминантно, што је 
видљиво из података запримљеним од стране Агенције за 
поштански саобраћај БиХ који се односе на број 
поштанских оператера и остварене приходе у 2017. години 
као години која је претходила подношењу захтјева за 
утврђивање повреде Закона, из којих је видљиво да на 
тржишту курирских услуга дјелује 14 поштанских 

оператера, те да ЈПО против којих је покренут поступак 
немају доминантан положај. 

Такођер, Конкуренцијски савјет је утврдио да су 
цјеновна ограничења детерминисана Законом о поштама у 
дијелу резервисане услуге, те да оператери у БиХ 
укључујући и ЈПО који пружају курирске услуге и услуге 
брзе поште нису дужни имати исте цијене услуга, јер се 
ради о двије врсте различитих услуга, те да Агенција као 
регулатор не прописује које цијене морају имати ЈПО а 
који остали поштански оператери. 

Није утврђено ни постојање селективности односно 
различитог приступа корисницима услуга, наиме, на wеб 
страницама ЈПО налазе се објављени цјеновници, из којих 
је видљиво које врсте услуга пружају и по којим цијенама, 
те попусти које би наведени ЈПО одобравали корисницима 
услуга не би се могли сврстати у тзв. "лојални" попусти-
циљани продајни попусти или тајни попусти. 

Надаље, прегледом остварених прихода и расхода по 
основу пружања услуге брзе поште у периоду 2015-2018. 
година, евидентно је да су ЈПО БХ Поште и ХП Мостар 
могли оствареним приходима покрити трошкове за вршење 
наведене услуге, док је ЈПО Поште Српске у 2016.-2018. 
годинио пословао са губитком, те се овдје не може 
говорити о организованом дјеловању са циљем одређивања 
цијене производа или услуге испод трошкова производње 
са циљем елиминисања конкуренције. 

Имајући у виду, да на основу законских одредби, ЈПО 
су почели да своје пословање усмјеравају ка процесу 
пружања различитих услуга, укључујући курирске услуге и 
услуге брзе поште, не може се подвести под могућност 
привредног субјекта да одређује услове на релевантном 
тржишту с обзиром на његову понуду или потражњу што 
би омогућавало неоправдано повећавање профита. 

Конкуренцијски савјет је у предметном поступку 
испитивао у оквиру Закона о конкуренцији, а у складу са 
својим надлежностима прописаним истим законом, да ли је 
дошло до испуњења бића дјела из члана 10. став (2) тач. а) 
и б) Закона, те је узимајући у обзир да се злоупотреба 
доминантног положаја на коју Подносилац захтјева указује 
односи на директно или индиректно наметање нелојалних 
куповних и продајних цијена или других трговинских 
услова којима се ограничава конкуренција, примјену 
различитих услова за исту или сличну врсту послова с 
осталим странама, чиме их доводе у неравноправан и 
неповољан конкурентски положај као и бића дјела из члана 
9. став 1. тачке а), б), ц) и г) Одлуке о дефинисању 
категорије доминантног положаја, утврђено је да на 
релевантном тржишту курирских услуга дјелује 14 
поштанских оператора, те да ЈПО БХ Поште, Поште 
Српске и ХП Мостар, немају доминантан положај на 
релеватном тржишту на којем судјелују, те да исти не 
злоупотребљавају. 

Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је одлучио 
као у тачки 2. диспозитива овог Рјешења. 

7.3. Забрањена концентрација БХ Поште, Поште 
Српске и ХП Мостар 

Члан 12. 
(Концентрација) 

(1) Концентрацијом, у смислу овог закона, сматра се: 
а) спајање или припајање независних привредних 

субјеката или дијелова привредних субјеката; 
б) стицање контроле или превладавајућег утјецаја 

једног, односно више привредних субјеката над 
другим, односно над више других привредних 
субјеката или дијелом другог привредног 
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субјекта, односно дијеловима других привредних 
субјеката, и то: 
1) стицањем куповином већине дионица или 

удјела основног капитала; или 
2) стицањем већине права гласа; или 
3) на други начин, у складу с одредбама 

закона који регулирају оснивање привред-
них субјеката и њихово управљање; 

ц) заједничко улагање на дугорочној основи, два 
или више независних привредних субјеката, који 
дјелују као независан привредни субјекат. 

(2) Стицање контроле у смислу става (1) овог члана 
остварује се путем права,закључивањем споразума 
или другим средставима којима један или више 
привредних субјеката, било посебно, било заједнички, 
узимајући у обзир све правне и чињеничне околности, 
стичу могућност остваривања доминантног утјецаја 
над једним или више привредних субјеката. 

Члан 13.  
(Забрањене концентрације)  

Забрањене су концентрације привредних субјеката 
које као резултат имају значајно нарушавање ефикасне 
тржишне конкуренције, на цијелом тржишту Босне и 
Херцеговине или на њеном значајнијем дијелу, а посебно 
којима се ствара нови или јача постојећи доминантни 
положај. 

Члан 14. 
(Укупни приход за за контролу концентрације) 

(1) Намјеравану концентрацију привредних субјеката, из 
члана 12. став (1) овог закона, учесници 
концентрације су обавезни пријавити, и то када су 
испуњени сљедећи услови: 
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 

б) да укупни годишњи приход сваког од најмање 
два привредна субјекта учесника концентрације 
остварен продајом роба и /или услуга на 
тржишту Босне и Херцеговине износи најмање 
8.000.000 КМ по завршном рачуну у години која 
је претходила концентрацији, или ако је њихово 
заједничко учешће на релевантном тржишту веће 
од 40%. 

Подносилац захтјева у свом захтјеву наводи да су ЈПО 
закључивањем Споразума о преносу пошиљака брзе поште 
извршили и забрањену концентрацију у смислу члана 13. а 
у вези са чланом 12. став 1. тачка ц) Закона о конкуренцији, 
те да су на основу члана 14. став 1. тачка б) у вези 
остварених прихода за пријаву концентрације, ЈПО били 
дужни пријавити овакав облик концентрације. 

Конкуренцијски савјет је у вези наведеног, разматрао 
одредбе предметног Споразума, те утврдио да се 
наведеним Споразумом регулише пренос пошиљака брзе 
поште односно начин пријема, превоз и уручење пошиљака 
брзе поште, посебне услуге са пошиљкама брзе поште, 
цијене услуга и накнада између оператера, рокови преноса 
и накнаде штете, те је тако између осталог одређено да 
сваки оператер одређује износ цијене услуге за примљену 
пошиљку на свом подручју, да накнаде за уручење односно 
пријем пошиљке од другог оператера износи 3,00 КМ по 
пошиљци, да се обрачун између страна Споразума 
сачињава мјесечно на бази усаглашених података, те да су 

утвђене тачка размјене и вријеме уручења закључака брзе 
поште. 

Заједничко улагање (joint venture) се у литератури 
дефинише као уговорно повезивање два или више учесника 
на тржишту у циљу остваривања одређеног заједничког 
пословног подухвата, тако што уговорне стране 
заједнички улажу средства у пословни подухват, дијеле 
ризик и добит, и заједнички доносе одлуке док подухват 
траје (Стефановић, 1998: 515 и 516;Церовац, 2010: 198). 

Имајући у виду наведено, односно да наведени 
споразум регулише односе између ЈПО у вези преноса 
пошиљака брзе поште, те да сваки ЈПО понаособ одређује 
износ цијене за примљену пошиљку и у обавези је да плаћа 
накнаду за уручење односно пријем пошиљке од другог 
оператера, да ЈПО остварују различите приходе од 
пружања услуга брзе поште, односно не дијеле ни ризик ни 
добит, не може се сматрати заједничким улагањем на 
дугорочној основи, два или више независних привредних 
субјеката, који дјелују као независан привредни субјекат у 
смислу члана 12. став 1. тачка ц) Закона о конкуренцији, те 
чињеница да се не ради о концентрацији, те да се 
наведеним споразумом не ствара нити јача постојећи 
доминантан положај, нису испуњени ни услови прописани 
чланом 13. Закона о конкуренцији. 

Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је одлучио 
као у тачки 3. диспозитива овог Рјешења. 

8. Трошкови поступка 

Чланом 105. став 1. Закона о управном поступку је 
прописано да у правилу свака странка сноси своје 
трошкове поступка (који укључују и трошкове за правно 
заступање), а чланом 105. став 2. истог Закона је прописано 
да када у поступку учествују двије или више странака са 
супротним интересима, странка која је изазвала поступак, а 
на чију је штету поступак окончан, дужна је противној 
странци надокнадити оправдане трошкове који су настали 
у поступку.Према одредби члана 105. став (3) Закона о 
управном поступку трошкови за правно заступање 
надокнађују се само у случајевима кад је такво заступање 
било нужно и оправдано. 

Чланом 108. став 1) истог Закона је прописано да у 
рјешењу којим се поступак завршава, орган који доноси 
рјешење одређује ко сноси трошкове поступка, њихов 
износ и коме се и у којем року имају исплатити. 

Конкуренцијски савјет је приликом израчуна укупних 
трошкова поступка, узео у обзир одредбе Закона о 
управном поступку, и Тарифе о наградама и накнади 
трошкова за рад адвоката ("Службене новине Федерације 
БиХ", бр. 22/04 и 24/04) (у даљем тексту: Тарифа). 

На усменој расправи одржаној дана 25.04.2019. 
године, пуномоћник БХ Пошта и представници ХП Мостар 
су приложили уз записник и захтјеве за надокнадом 
трошкова поступка. 

На основу предњег, пуномоћник БХ Пошта је тражио 
трошкове поступка у укупном износу од 1.591,20 КМ са 
укљученим износом ПДВ-а, и то за Одговор на Захтјев за 
покретање поступка 240,00 КМ+ПДВ, поднесак - додатно 
појашњење чињеничних навода из одговора - 240,00 
КМ+ПДВ, приступ на усмену расправу дана 25.03.2019. 
године - 420,00 КМ+ПД, приступ на усмену расправу дана 
25.04.2019. године - 360,00 КМ+ПДВ и трошкови паушала 
(принтања, копирања, поштарина) -100,00 КМ+ПДВ. 

Имајући у виду горе наведене одредбе, 
Конкуренцијски савјет је у цијелости прихватио захтјев 
пуномоћника БХ Пошта за накнаду трошкова, те будући да 
се ради о нужним и оправданим трошковима, у смислу 



Сриједа, 9. 10. 2019. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 74 - Страна 115 

 

члана 105. став (3) Закона о управном поступку, 
Подносилац захтјева на чију је штету поступак окончан, 
дужан је пуномоћнику БХ Пошта надокнадити трошкове 
настале у поступку у износу од 1.591,20 КМ. 

ХП Мостар је у предметном поднеску затражио 
надокнаду трошкова поступка који се односе на трошкове 
превоза представника ХП Мостар на релацији Мостар-
Сарајево-Мостар ради присуствовања усменој расправи 
која је одржана дана 25.03.2019. године у износу од 182,00 
КМ и 25.04.2019. године у износу 182,00 КМ, односно у 
укупном износу од 364,00 КМ. Наведени трошкови превоза 
представљају 35% важеће цијене бензина за сваки пређени 
километар пута у одласку и повратку запосленика ради 
приступа на усмену расправу. 

Имајући у виду горе наведене одредбе, Конкуренциј-
ски савјет је у цијелости прихватио захтјев ХП Мостар за 
накнаду трошкова, те будући да се ради о нужним и оправ-
даним трошковима, у смислу члана 105. став (3) Закона о 
управном поступку, Подносилац захтјева на чију је штету 
поступак окончан, дужан је ХП Мостар надокнадити 
трошкове настале у поступку у износу од 364,00 КМ. 

Подносилац захтјева, као ни Поште Српске нису 
доставили захтјев за надокнадом трошкова поступка. 

Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је одлучио 
као у тачки 4. диспозитива овог Рјешења. 

9. Административна такса 

У складу са чланом 2. тарифни број 107. став (1) тачка 
ф) и тачка г) Одлуке о висини административних такси у 
вези са процесним радњама пред Конкуренцијским 
савјетом ("Службени гласник БиХ", број 30/06, 18/11 и 
75/18) Подносилац захтјева је на ово Рјешење обавезан 
платити административну таксу у износу од 3.000,00 КМ у 
корист Буџета институција Босне и Херцеговине. 

10. Поука о правном лијеку 

Против овог Рјешења није дозвољена жалба. 
Незадовољна страна може покренути управни спор 

пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана 
пријема, односно објављивања овог Рјешења. 

Број УП-03-26-3-040-75/18 
03. јуна 2019. године 

Сарајево 

Предсједница 
Мр Аријана Регода - 

Дражић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (1) a 

u vezi s članom 4. stav 1. i članom 10. stav 2. Zаkоnа о 
kоnkurеnciјi ("Službеni glаsnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) 
i člana 193. stav (2) Zаkоnа о uprаvnоm pоstupku ("Službeni 
glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16) u 
postupku pokrenutom po Zаhtjevu zа pokretаnje postupkа 
Udruženja privatnih poštanskih operatera, Tešanjska 24a, 
71000 Sarajevo putem Zajedničke advokatske kancelarije 
"Jasmir Muratović, Tanja Hadžagić i Ilvana Bijedić", Radićeva 
17, 71000 Sarajevo protiv privrednih subjekata JP "BH Pošta" 
d.o.o., Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo, Preduzeća za 
poštanski saobraćaj a.d. - "Pošte Srpske" a.d.. Kralja Petra I 
Karađorđevića 93, 78000 Banja Luka i JP "Hrvatska pošta" 
d.o.o., Tvrtka Miloša bb, 88000 Mostar radi utvrđivanja 
postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1. tačka a) i 
d) i utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu 
člana 10. stav 2. tačka a) i c) Zakona o konkurenciji kao i 
povrede člana 9. stav 1. tačke a), b), c), i g). Odluke o 
definisanju kategorija dominantnog položaja ("Službeni glasnik 
BiH", br. 18/06 i 34/10) kao i utvrđivanja postojanja zabranjene 
koncentracije u smislu člana 13., u vezi sa članom 12. stav 1. 

tačka c) Zakona o konkurenciji, zaprimljenog pod brojem: UP-
03-26-3-040-1/18 dana 22.10.2018. godine, Kоnkurеnciјsko 
vijeće nа 54. (pedestčetvrtoj) sјеdnici оdržаnој dana 
03.06.2019. gоdinе, je dоnijelo 

RJEŠENJE1 
1. Odbija se Zаhtjev zа pokretаnje postupkа Udruženja 

privatnih poštanskih operatera, Tešanjska 24a, 71000 
Sarajevo protiv privrednih subjekata JP "BH Pošta" d.o.o., 
Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo, Preduzeća za 
poštanski saobraćaj a.d. - "Pošte Srpske" a.d.. Kralja Petra 
I Karađorđevića 93, 78000 Banja Luka i JP "Hrvatska 
pošta" d.o.o., Tvrtka Miloša bb, 88000 Mostar radi 
utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu 
člana 4. stav 1. tačka a) i d), kao neosnovan. 

2. Odbija se Zаhtjev zа pokretаnje postupkа Udruženja 
privatnih poštanskih operatera, Tešanjska 24a, 71000 
Sarajevo protiv privrednih subjekata JP "BH Pošta" d.o.o., 
Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo, Preduzeća za 
poštanski saobraćaj a.d. - "Pošte Srpske" a.d.. Kralja Petra 
I Karađorđevića 93, 78000 Banja Luka i JP "Hrvatska 
pošta" d.o.o., Tvrtka Miloša bb, 88000 Mostar radi 
utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja 
u smislu člana 10. stav 2. tačka a) i c) Zakona o 
konkurenciji kao i povrede člana 9. stav 1. tačke a), b), c), 
i g) Odluke o definisanju kategorija dominantnog 
položaja, kao neosnovan. 

3. Odbija se Zаhtjev zа pokretаnje postupkа Udruženja 
privatnih poštanskih operatera, Tešanjska 24a, 71000 
Sarajevo protiv privrednih subjekata JP "BH Pošta" d.o.o., 
Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo, Preduzeća za 
poštanski saobraćaj a.d. - "Pošte Srpske" a.d.. Kralja Petra 
I Karađorđevića 93, 78000 Banja Luka i JP "Hrvatska 
pošta" d.o.o., Tvrtka Miloša bb, 88000 Mostar radi 
utvrđivanja utvrđivanja postojanja zabranjene 
koncentracije u smislu člana 13., u vezi sa članom 12. stav 
1. tačka c) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan. 

4. Nalaže se Udruženju privatnih poštanskih operatera, 
Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo da nadoknadi troškove 
postupka JP "BH Pošta" d.o.o., Obala Kulina Bana 8, 
71000 Sarajevo u ukupnom iznosu od 1.591,20 
(hiljadupetstotina devedesetjedna i 20/100) KM i JP 
"Hrvatska pošta" d.o.o., Tvrtka Miloša bb, 88000 Mostar 
u ukupnom iznosu od 364,00 (tristotinešezdesetčetiri i 
0/100) KM, u roku od u roku od 8 (osam) dana od dana 
prijema ovog Rješenja. 

5. Ovo Rješenje je konačno i bit će objavljeno u "Službenom 
glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko 
Distrikta Bosne i Hercegovine. 

Obrаzlоžеnjе 

Konkurencijsko vijeće je dana 22.10.2018. godine, 
zaprimilo pod brojem: UP-03-26-3-040-1/18 Zahtjev za 
pokretanje postupka (u daljem tekstu: Zahtjev) podnesen od 
strane Udruženja privatnih poštanskih operatera, Tešanjska 24a, 
71000 Sarajevo (u daljem tekstu. Udruženje ili Podnosilac 
zahtjeva) putem Zajedničke advokatske kancelarije "Jasmir 
Muratović, Tanja Hadžagić i Ilvana Bijedić", Radićeva 17, 
71000 Sarajevo protiv JP "BH Pošta" d.o.o., Obala Kulina Bana 
8, 71000 Sarajevo (u daljem tekstu: BH Pošta), Preduzeća za 
poštanski saobraćaj a.d. - "Pošte Srpske" a.d.. Kralja Petra I 
Karađorđevića 93, 78000 Banja Luka (u daljem tekstu: Pošte 
Srpske) i JP "Hrvatska pošta" d.o.o., Tvrtka Miloša bb, 88000 
Mostar (u daljem tekstu: HP Mostar) radi utvrđivanja 
postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1. tačka a) i 

                                                                 
1 Рјешење објављено у "Службеном гласнику БиХ", број 63/19 
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d) i zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav 
2. tačka a) i c) Zakona o konkurenciji (u daljem tekstu Zakon) i 
povrede člana 9. tačke a., b., c., i g. Odluke o definisanju 
kategorija dominantnog položaja (u daljem tekstu Odluka). 
Također, navedeno Udruženje smatra da su navedeni privredni 
subjekti izvršili i (zabranjenu) koncentraciju u smislu člana 13., 
u vezi sa članom 12. stav 1. tačka c) Zakona. 

Uvidom u podneseni Zahtjev, Konkurencijsko vijeće je 
utvrdilo da isti nije kompletan i uredan, u smislu člana 28. 
Zakona, te je zatražilo dopunu istog aktom broj: UP-03-26-3-
040-2/18 od 25. 10.2018. godine. 

Podnosilac Zahtjeva je podneskom zaprimljenim pod 
brojem: UP-03-26-3-040-3/18 dana 02.11.2018. godine 
dostavio tražene podatke/dokumentaciju. 

Kompletiranjem Zahtjeva, Konkurencijsko vijeće je 
Podnosiocu zahtjeva izdalo Potvrdu o prijemu kompletnog i 
urednog Zahtjeva, u smislu člana 28. stav (3) Zakona, broj: UP-
03-26-3-040-4/18 dana 04.12.2018. godine, te istu dostavilo 
Podnosiocu zahtjeva aktom broj: UP-03-26-3-040-5/18. 

1. Stranke u postupku 

Stranke u postupku su Udruženje privatnih poštanskih 
operatera, Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo, JP "BH Pošta" 
d.o.o., Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo, Preduzeće za 
poštanski saobraćaj a.d. - "Pošte Srpske" a.d.. Kralja Petra I 
Karađorđevića 93, 78000 Banja Luka i JP "Hrvatska pošta" 
d.o.o., Tvrtka Miloša bb, 88000 Mostar. 

1.1. Podnosilac zahtjeva 

Udruženje privatnih poštanskih operatera je upisano u 
registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i 
Hercegovine pod registarskim brojem 2206 Knjiga I Registra 
dana 20.08.2018. godine sa sjedištem Tešanjska 24a, 71000 
Sarajevo. 

Danom upisa u Registar udruženja kod Ministarstva 
pravde Bosne i Hercegovine, Udruženje je steklo svojstvo 
pravnog lica i ima slobodu djelovanja na cijelom području 
Bosne i Hercegovine, isključivo pod registriranim nazivom. 

Ciljevi i djelatnosti Udruženja između ostalog, su: rad za 
zaštitu korisnika Udruženja, poštovanjem akata i Udruženja i 
važećih propisa, imenovanje predstavnika Udruženja za 
saradnju sa javnim organima vlasti na svim nivoima u BiH, kao 
i za saradnju sa međunarodnim asocijacijama i udruženjima, te 
zaštitu interesa članova Udurženja što uključuje ali se ne 
ograničava na ostvarivanje komunikacije sa zakonodavnom i 
izvršnom vlašću na svim nivoima u BiH, saradnja sa 
regulatornim tijelima i dr. 

Pomenuto udruženje osnovali su privredni subjekti čiji je 
osnovni kapital u privatnom vlasništvu i to: "A2B Express 
delivery" d.o.o. Braće Mulića 48, 71000 Sarajevo, "In Time" 
d.o.o. Braće Baljić 1A, 71000 Sarajevo, "Euro Express" d.o.o. 
Jovana Dučića 23A, 71000 Banja Luka, i "Express One" d.o.o. 
Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo koji između ostalog, obavljaju 
djelatnost kurirskih usluga na cijeloj teritoriji Bosne i 
Hercegovine. 

1.2. Protivne strane 
1.2.1. Privredni subjekt Preduzeće za poštanski saobraćaj 
Republike Srpske a.d. Banja Luka 

Privredni subjekat Preduzeće za poštanski saobraćaj 
Republike Srpske a.d. Banja Luka (Pošte Srpske) upisan je u 
sudski registar Okružnog privrednog suda u Banja Luci pod 
matičnim brojem: 01878182. 

Prema javno dostupnim podacima osnovan 10. decembra 
1996. godine, nakon razdvajanja nekada zajedničkog PTT 
sistema Republike Srpske na dva privredna subjekta JODP 
Pošte Srpske i JODP Telekom Srpske, te 2002. su se 

transformisali u akcionarsko društvo sa većinskim vlasničkim 
udjelom države od 65% kapitala, 20% udjela akcija vaučer 
ponude, 10% Fonda PIO, dok akcije Fonda za restituciju 
zauzimaju 5% kapitala. 1 

Prema podacima iz Registra ovlaštenja JPO 2 Agencije za 
poštanski saobraćaj BiH, Pošte Srpske bave se pružanjem 
poštanskih usluga utvrđenim članom 5., 6., 7. i 8 Zakona o 
poštama Bosne i Hercegovine. 

1.2.2. Privredni subjekt JP "BH Pošta" d.o.o., Obala Kulina 
Bana 8, 71000 Sarajevo 

Privredni subjekat JP "BH Pošta" d.o.o., Obala Kulina 
Bana 8, 71000 Sarajevo (u daljem tekstu: BH Pošta) upisan je u 
sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim 
brojem: 65-01-0676-11. 

Prema javno dostupnim podacima 20. decembra 2001. 
godine donosi se odluka o podjeli PTT-a BiH na dva preduzeća 
- BH Poštu i BH Telecom. 

BH Pošta posluje samostalno, kao društvo sa ograničenom 
odgovornošću čiji je osnivač Federacija BiH sa vlasničkim 
udjelom od 100% kapitala. 

Prema podacima iz Registra ovlaštenja JPO Agencije za 
poštanski saobraćaj BiH, BH Pošte bave se pružanjem 
poštanskih usluga utvrđenim članom 5., 6., 7. i 8 Zakona o 
poštama Bosne i Hercegovine. 

1.2.3. Privredni subjekt JP "Hrvatska pošta" d.o.o., Tvrtka 
Miloša bb, 88000 Mostar. 

Privredni subjekt JP "Hrvatska pošta" d.o.o., Tvrtka 
Miloša bb, 88000 Mostar (u daljem tekstu: HP Mostar) upisan 
je u sudski registar Općinskog suda u Mostaru pod matičnim 
brojem: 1-10867. 

HP Mostar organizovan je kao društvo sa ograničenom 
odgovornošću čiji su osnivači Federacija BiH sa vlasničkim 
udjelom od 62,76% kapitala, Hrvatska pošta d.d. Zagreb sa 
6,95% kapitala i Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb sa 
30,29% kapitala. 

Prema podacima iz Registra ovlaštenja JPO Agencije za 
poštanski saobraćaj BiH, BH Pošte bave se pružanjem 
poštanskih usluga utvrđenim članom 5., 6., 7. i 8 Zakona o 
poštama Bosne i Hercegovine. 

2. Pravni okvir predmetnog postupka 

Konkurencijsko vijeće je u toku postupka primijenilo 
odredbe Zakona o konkurenciji, Odluke o utvrđivanju 
relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10), 
Odluke o definisanju kategorija dominantnog položaja 
("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10), kao i odredbe 
Zakona o upravnom postupku ("Službеni glаsnik BiH", br. 
29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), u smislu člana 26. 
Zakona o konkurenciji. 

Konkurencijsko vijeće je primijenilo i odredbe Zakona o 
poštama Bosne i Hercegovine ("Službеni glаsnik BiH", broj 
33/05), Zakon o poštanskim uslugama Republike Srpske 
("Službеni glаsnik RS", broj 30/10 i 38/10), Zakon o 
poštanskom prometu FBiH ("Službеne novine Federacije BiH", 
broj 76/04), Pravilnik o općim uvjetima za pružanje poštanskih 
usluga u FBiH ("Službеne novine Federacije BiH", broj 04/7), 
Posebni uslovi za vršenje poštanskih usluga ("Službеni glаsnik 
RS", broj 130/11), Odluka o jedinstvenoj tarifnoj politici za 
rezervisane poštanske usluge na području Bosne i Hercegovine 
("Službеni glаsnik BiH", broj 59/11), Metodologiju za obračun 
troškova završne faze u međuoperatorskom poštanskom 
prometu i terminalnih i tranzitnih troškova u međunarodnom 

                                                                 
1 Preuzeto sa web stranice www.postesrpske.com 
2 Preuzeto sa web stranice Agencije za poštanski saobraćaj BiH www.rap.ba 
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poštanskom prometu ("Službеni glаsnik BiH", broj 52/11), 
Cjenik rezerviranih poštanskih usluga u unutarnjem prometu 
("Službеni glаsnik RS", broj 38/10). 

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih 
zajednica i njegovih država članica, s jedne strane i Bosne i 
Hercegovine s druge strane ("Službeni glasnik BiH - 
međunarodni ugovori" br. 10/08), (u daljem tekstu: Sporazum o 
stabilizaciji i pridruživanju) odredba čl. 71. o primjeni kriterija i 
pravne stečevine Evropske unije, te člana 43. stav (1) Zakona, 
koje omogućuje Konkurencijskom vijeću u svrhu ocjene danog 
slučaja, da se može koristiti sudskom praksom Evropskog suda 
pravde i odlukama Evropske komisije. 

Konkurencijsko vijeće je izvršilo uvid i u Direktivu 
97/67/EZ o zajedničkim pravilima za razvoj unutrašnjeg tržišta 
poštanskih usluga Zajednice i poboljšanju kvalitete usluga, 
Direktivu 2002/39/EZ kojom se mjenja i dopunjuje Direktiva 
97/67/EZ u pogledu daljnjeg otvaranja poštanskih usluga u 
Zajednici za konkurenciju i Direktivu 2008/6/EZ kojom se 
izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 97/67/EZ o potpunom razvoju 
unutarašnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici. 

3. Postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka 

U svom Zahtjevu, Podnosilac zahtjeva, opisuje činjenično 
stanje i okolnosti koje su razlog za podnošenje Zahtjeva te u 
bitnom navodi slijedeće: 
- da je dana 20.08.2018. godine Ministarstvo pravde Bosne 

i Hercegovine donijelo Rješenje br. UP09-07-1-1295/18 
kojim je u Registar udruženja upisano "Udruženje 
privatnih poštanskih operatera" (skraćeno: UPPO); 

- da su pomenuto udruženje osnovali privredni subjekti čiji 
je osnovni kapital u privatnom vlasništvu i to: "A2B 
Express delivery" d.o.o. Braće Mulića 48, 71000 
Sarajevo, "In Time" d.o.o. Braće Baljić 1A, 71000 
Sarajevo, "Euro Express" d.o.o. Jovana Dučića 23A, 
71000 Banja Luka, i "Express One" d.o.o. Rajlovačka bb, 
71000 Sarajevo. 

- da ovi privredni subjekti, između ostalog, obavljaju 
djelatnost kurirskih usluga na cijeloj teritoriji Bosne i 
Hercegovine; 

- da je djelatnost kurirskih usluga legislativno tretirana 
važećim propisima i to: Zakon o poštama Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 33/05), Zakon o 
poštanskim uslugama Republike Srpske ("Službeni 
glasnik RS", br. 30/10 i 38/10) i Zakon o poštanskom 
prometu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene 
novine Federacije BiH", br. 76/04). 

- da u cilju zaštite poslovnih interesa ovih privatnih 
poštanskih operatera te razvoja slobodne konkurencije na 
tržištu uz istovremeno sprečavanje stvaranja dominantnog 
i nekonkurentskog djelovanja javnih poštanskih operatera 
(u daljem tekstu: JPO), Podnosilac zahtjeva ima snažan 
interes i potrebu predstaviti postojeću situaciju, ukazati na 
nezakonite postupke JPO koji u konačnici stvaraju 
nepovoljan ambijent za poslovanje i slobodan protok 
kapitala i usluga te ukazati na neka zakonska rješenja koja 
nisu na tragu principa uspostavljenih od strane Svjetskog 
poštanskog saveza i direktiva Evropske komisije 
(Direktiva 1997/67/ EC, Direktiva 2002/39/EC i Direktiva 
2008/6/EC.); 

- da su postupci JPO koji su predmet ove prijave kao i neka 
zakonska rješenja iz važećih propisa na teritoriji BiH, 
suprotni su pravilima propisanim Poštanskom direktivom, 
Novom poštanskom direktivom kao i naprijed navedenim 
Direktivama EU, a koji dokumenti predstavljaju temeljne 
akte poštanske politike Evropske unije (EU); 

- da Podnosilac prijave ovom prijavom želi pokrenuti 
postupak pred Konkurencijskim vijećem protiv tri JPO i 
to: JP;,BH Pošta" d.o.o. Sarajevo, Pošte Srpske" a.d. 
Banja Luka (povezani subjekt "Preduzeće za poštanski 
saobraćaj Republike Srpske" a.d. Banja Luka) i JP 
"Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar; 

- da su pobrojani JPO 2016. godine zaključili 
sporazum/ugovor o obavljanju poštanske usluge, 
kolokvijalno nazvana, "brza pošta" kojim su prema 
mišljenju Podnositelja prijave zaključili sporazum: koji je 
zabranjen u smislu člana 4. stav (1) tačka a) i d) Zakona o 
konkurenciji; 

- da su pored toga, zaključivanjem ovog sporazuma JPO 
izvršili zloupotrebu dominantnog položaja u smislu člana 
10. stav (2) tačka a) i c) Zakona o konkurenciji kao i člana 
9. tačke a), b), c) i g) Odluke o definisanju kategorija 
dominantnog položaja. 

- da također, smatraju da su prijavljeni JPO izvršili i 
(zabranjenu) koncentraciju u smislu člana 13. u vezi sa 
članom 12. stav (1) tačka c) Zakona o konkurenciji; 

- da je članom 1. tačka 4. Ustava Bosne i Hercegovine koji 
se odnosi na kretanje roba, usluga, kapitala i lica 
propisano da postoji sloboda kretanja širom Bosne i 
Hercegovine, te da Bosna i Hercegovina i entiteti neće 
ometati punu slobodu kretanja, lica, roba, usluga i kapitala 
širom Bosne i Hercegovine. Nijedan entitet neće provoditi 
bilo kakvu kontrolu na granici između entiteta; 

- da ova odredba Ustava ne razrađuje detaljno pitanje 
ponašanja privrednih subjekata na teritoriji entiteta i 
države ali daje opšti okvir za obavezu poštivanja protoka 
usluga i nameće obavezu zakonodavnim tijelima da 
trebaju donijeti propise kojima će stvoriti zakonski okvir 
za spriječavanje postupanja suprotno ovoj ustavnoj 
odredbi; 

- da iz sadržaja odredbe člana 2. Zakona o konkurenciji se 
može zaključiti da se ovaj zakon primjenjuje i na JPO koji 
se bave i djelatnošću kurirskih usluga odnosno na "BH 
Pošta" "Pošte Srpske i "Hrvatska pošta"; 

- da iz sadržaja odredbe člana 3. Zakona, u vezi sa zakonski 
utvrđenim teritorijalnim nadležnostima pomenuta tri JPO, 
jasno je da se relevantnim tržištem smatra teritorija Bosne 
i Hercegovine; 

- da iz sadržaja odredbe člana 4. Zakona je vidljivo da su 
zabranjeni sporazumi/ugovori koji za (cilj) posljedicu 
imaju, između ostalog, ograničavanje ili narušavanje 
tržišne konkurencije i to na način da se primjenjuju 
različiti uslovi za istovjetne transkacije u odnosu na druga 
privredna društva na tržištu dovodeći ih u neravnopravan 
položaj u odnosu na pomenute javne operatere, te su takvi 
ugovori ex lege ništavi; 

- da iz sadržaja odredbe člana 9. Zakona je vidljivo da bi se 
na ova tri JPO mogli primijeniti principi koji se odnose na 
"dominantan položaj" obzirom da zajedno imaju više od 
60% učešća na tržištu; 

- da iz sadržaja člana 10. Zakona je vidljivo da je 
zabranjena zloupotreba dominantnog položaja koja se 
posebno odnosi na direktno ili indirektno nametanje 
nelojalnih kupovnih i prodajnih cijena i primjenu različitih 
uslova za istu ili sličnu vrstu poslova s ostalim stranama, 
čime ih dovode u neravnopravan i nepovoljan 
konkurencijski položaj; 

- da iz sadržaja člana 11. Zakona je vidljivo da se koncen-
tracijom smatra i zajedničko ulaganje na dugoročnoj 
osnovi, dva ili više nezavisnih privrednih subjekata, koji 
djeluju kao nezvisni privredni subjekt. Ulaganjem se u 
konkretnom slučaju nužno ne mora smatrati novčano 
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ulaganje ili ulaganje drugih prava obzirom da zaključeni 
sporazum/ugovor između tri navedena JPO predstavlja 
osnovu ne temelju koje se vrši ulaganja spostvenih 
kapaciteta svakog od JPO pojedinačno a u cilju realizacije 
zajedničkog cilja vršenja poštanske usluge " kurirska 
usluga" na cijeloj teritoriji BiH pod značajno drugačijim, 
povoljnijim, uslovima u odnosu na privatne poštanske 
operatere; 

- da iz sadržaja člana 13. Zakona je vidljivo da su 
zabranjene koncentracije privrednih subjekata koje kao 
rezultat imaju značajno narušavanje učinkovite tržišne 
konkurencije, na cijelom tržištu Bosne i Hercegovine ili 
na njenom značajnijem dijelu, a osobito kojima se stvara 
novi ili jača postojeći vladajući položaj; 

- da iz sadržaja člana 14. Zakona je vidljivo da su JPO bili 
dužni prijaviti ovakav oblik koncentracije ukoliko je 
njihov ukupni godišnji prihod ostvaren prodajom roba i 
/ili usluga na svjetskom tržištu 100.000.000 KM po 
završnom računu u godini koja je prethodila koncentraciji 
i ukoliko ukupni godišnji prihod svakog od njih ostvaren 
prodajom roba i /ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine 
iznosi najmanje 8.000.000 KM po završnom računu u 
godini koja je prethodila koncentraciji, ili ako je njihovo 
zajedničko učešće na relevantnom tržištu veće od 40%; 

- da iz sadržaja člana 21. Zakona je vidljivo da je 
Konkurencijsko vijeće tijelo koje će osigurati dosljednu 
primjenu ovog zakona na cijeloj teritoriji Bosne i 
Hercegovine i ima isključivu mjerodavnost u odlučivanju 
o postojanju zabranjenog konkurentskog djelovanja na 
tržištu; 

- da iz sadržaja člana 2. Zakona o poštama Bosne i 
Hercegovine je vidljivo da zakonodavac determinira 
pojedine pojmove i to: 
- "poštanske usluge" znače usluge prenosa poštanskih 

pošiljaka i sve druge usluge koje su navedene u 
nomenklaturi poštanskih usluga 

- "poštanske pošiljke" znače sve pošiljke koje primi 
na prenos i za koje odgovara operater poštanskog 
saobraćaja 

- "pismonosna pošiljka" znači svaku poštansku 
pošiljku koja sadrži neko saopštenje u pisanoj formi, 
na svakoj vrsti fizičkog medija, koju treba dostaviti 
naznačenom primaocu. Računi za režije, drugi 
računi, finansijski i drugi izvještaji smatraju se 
pismonosnim pošiljkama 

- "univerzalne poštanske usluge" znače sve one 
poštanske usluge koje, u skladu s ovim zakonom i 
drugim poštanskim propisima, moraju biti dostupne 
na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine; 

- "rezervisane poštanske usluge" znače one vrste 
univerzalnih poštanskih usluga koje može pružati 
samo javni poštanski operater 

- "nerezervisane poštanske usluge" znače pojedine 
vrste univerzalnih poštanskih usluga koje, osim 
javnih, mogu vršiti i drugi operateri poštanskog 
saobraćaja 

- "operateri poštanskog saobraćaja" znače sve 
subjekte koji su registrovani za obavljanje djelat-
nosti iz oblasti poštanskog saobraćaja 

- "javni poštanski operater" znači preduzeće koje je u 
većinskom državnom vlasništvu, i koje je u trenutku 
donošenja ovog zakona već registrovano za pružanje 
rezervisanih i nerezervisanih poštanskih usluga 

- "poštanski operater" znači organizaciju koja je, u 
skladu s ovim zakonom, ovlašćena za pružanje 
nerezervisanih poštanskih usluga 

- "kurirske usluge" znače poštanske usluge s dodat-
nom vrijednošću, koje davalac poštanskih usluga 
obavlja na osnovu posebnog zahtjeva pošiljaoca, a 
podrazumijevaju preuzimanje pismonosne pošiljke 
na adresi pošiljaoca, te direktan prenos i uručenje na 
adresi primaoca; 

- da iz sadržaja člana 3. Zakona o poštama BiH je vidljivo 
da zakonodavac propisuje principe poštanske politike 
kojih se moraju pridržavati svi subjekti koji pružaju 
poštanske usluge pa tako međusobna saradnja JPO ne 
smije da bude monopolistički orijentisana i mora da se 
zasniva na čistim ekonomskim odnosima u interesu svih 
građana Bosne i Hercegovine, te da zastupljenost 
poštanskih operatera koji djeluju na području Bosne i 
Hercegovine u slobodnim međunarodnim asocijacijama 
ne smije se na bilo koji način ograničavati, a njihovo 
djelovanje ne smije da bude na štetu i protiv interesa 
ostalih poštanskih operatera; 

- da iz sadržaja člana 5. Zakona o poštama BiH je vidljivo 
da univerzalne poštanske usluge su poštanske usluge koje 
se obavezno organizuju na čitavom području Bosne i 
Hercegovine i obuhvaćaju prijem, otpremu, prevoz, 
prispijeće i uručenje (između ostalog) pismonosnih 
pošiljaka do 2 kg, paketskih do 31,5 kg te da te usluge 
mogu pružati javni poštanski operateri i drugi poštanski 
operateri na osnovu licenci; 

- da iz sadržaja člana 6. Zakona o poštama BiH je vidljivo 
da u okviru univerzalnih poštanskih usluga egzistiraju 
rezervisane poštanske usluge u unutrašnjem i 
međunarodnom saobraćaju koje obuhvaćaju prijem, 
otpremu, prevoz, prispijeće i uručenje (između ostalog) 
pismonosnih pošiljaka do 1000 gr., paketskih pošiljaka do 
10 kg, kurirske usluge, ukoliko iznos tarife nije deset puta 
veći od obične tarife, te istom odredbom je određeno da 
rezervisane poštanske usluge mogu da obavljaju samo 
javni poštanski operateri; 

- da iz sadržaja člana 8. Zakona o poštama BiH je vidljivo 
da zakonodavac daje mogućnost da JPO mogu da 
organizuju i obavljanje kurirskih usluga koje su 
liberalizovane i nalaze se na tržištu. Ova zakonska 
odredba, koja očigledno daje kurirskim uslugama 
liberalizovan status, je u suprotnosti sa odredbom člana 6. 
istog zakona koja određuje da rezervisane poštanske 
usluge mogu obavljati samo JPO; 

- da iz sadržaja člana 12. Zakona o poštama BiH je vidljivo 
da operateri poštanskog saobraćaja mogu zaključivati 
između sebe bilateralne i multilateralne sporazume uz 
saglasnost Agencije za poštanski saobraćaj ali samo na 
način da takvi sporazumi budu u skladu sa principima 
poštanske politike utvrđene Zakonom o poštama BiH; 

- da Zakon o poštanskom saobraćaju Federacije BiH i 
Zakon o poštanskim uslugama Republike Srpske naprijed 
označene pojmove te mjesto i ulogu javnih i privatnih 
poštanskih operatera kao i uspostavljene principe regulišu 
na identičan način; 

- da na osnovu člana 24. Zakona o porezu na dodanu 
vrijednost vidljivo je da je zakonodavac oslobodio 
plaćanja poreza na dodanu vrijednost pružanje usluge: 
"javna poštanska usluga, osim telekomunikacijskih 
usluga."; 

- da analiza pobrojanih propisa ukazuje na stanje tržišta 
pružanja kurirskih usluga na kojem JPO mogu klijentu 
ponuditi bilo koju cijenu ove usluge, bez bilo kakvih 
ograničenja. Nasuprot tome, privatni poštanski operateri 
ne mogu nuditi cijene suprotno odredbi člana 6. Zakona o 
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poštama BiH izuzev, ukoliko iznos tarife nije deset puta 
veći od obične tarife; 

- da JPO su zakonom ovlašteni da bilo kakav gubitak nastao 
ekonomski neopravdanom cijenom odnosno neprirodno 
niskom cijenom za pružanje kurirskih usluga mogu 
nadomjestiti iz drugih prihoda ostvarenih vršenjem 
poštanskih usluga npr. iz rezervisanih usluga koje mogu 
pružati samo JPO, dok privatni poštanski operateri bilo 
kakav gubitak zbog navedenih razloga mogu pokriti samo 
iz sopstvene imovine; 

- da Zakonom o PDV-u javna vlast je uslugu "Javna 
poštanska usluga" oslobodio plaćanja PDV-a iako takva 
usluga u pojmovnom određenju citiranih propisa uopšte 
ne postoji. Dakle, zakonodavac je oslobodio plaćanja 
PDV-a nepostojeću uslugu; 

- Međutim, JPO citiranu zakonsku odredbu (zlo)upotreblja-
vaju prilikom pružanja rezervisanih poštanskih usluga u 
dijelu kurirske usluge; 

- da pojašnjenja radi, privatni poštanski operateri se mogu 
baviti pružanjem kurirske usluge čak i u dijelu rezervisane 
usluge ali samo ukoliko je iznos tarife - cijene deset puta 
veći od "obične tarife". To praktično znači, imajući u vidu 
činjenicu da je obična tarifa zakonski određena na iznos 
0,90 KM, da privatni poštanski operater može pružati 
kurirsku uslugu u rezervisanoj poštanskoj usluzi samo 
ukoliko je cijena za takvu uslugu 9,00 KM ili više. 

- da JPO neobračunavanje PDV-a vrše shodno mišljenju 
nadležne Uprave za indirektno oporezivanje koja smatra 
da se oslobađanje može vršiti u situacijama kada javni 
poštanski operateri pružaju kurirsku uslugu iz domena 
rezervisane poštanske usluge odnosno da takva usluge 
predstavlja "javnu poštansku uslugu" iako, kako smo već 
obrazložili, takva vrsta usluge uopšte zakonom nije 
determinisana; 

- da privatni poštanski operateri nisu oslobođeni plaćanja 
PDV-a pa zbog toga cijenu kurirske usluge iz rezervisane 
zone moraju kalkulisati na način da osnovna cijena i 
zaračunati PDV moraju biti minimalno 9,00 KM. To 
praktično znači da je minimalna cijena jedne poštanske 
usluge iz rezervisane poštanske usluge - kurirska usluga, 
koju pružaju privatni poštanski operateri sačinjena iz 
osnovne cijene u visini od 7,69 KM i PDV-a u iznosu od 
1,31 KM; 

- da posljedica takve situacije je činjenica da JPO 
korisnicima ovih usluga uvijek i bez izuzetka može 
ponuditi istu uslugu za značajno nižu cijenu obzirom da 
ne obračunava PDV. Ilustracije radi, na svaku pošiljku 
ove vrste usluga javni poštanski operater pravi razliku u 
cijeni u svoju korist u iznosu od 1,3 KM i ne samo to, na 
svakom javnom natječaju za pružanje ove vrste usluge, 
korisnik usluge mora prihvatiti cijenu javnog poštanskog 
operatera jer je ista 8,99 KM a odbiti cijenu privatnog 
poštanskog operatera u iznosu od 9,00 KM kao skuplju, 
iako na takav način plaća istu uslugu u značajno većem 
iznosu; 

- da privatni poštanski operater prilikom vršenja kurirske 
usluge iz rezervisane poštanske usluge ispostavlja fakturu 
kojom navodi osnovnu cijenu od 7,69 KM i iznos PDV-a 
u visini od 1,31 KM. Korisnik usluge u toj situaciju plaća 
stvarnu cijenu od 7,69 KM obzirom da ulazni PDV na 
fakturi privatnog poštanskog operatera koristi kao odbitni 
PDV. Sasvim suprotno tome, kada JPO ispostavi fakturu 
za istu vrstu usluge, takva faktura ne sadrži PDV pa 
korisnik usluge plaća za istu uslugu stvarnu cijenu u visini 
od 8,99 KM i nema pravo odbitka ulaznog PDV-a, 
ukoliko je obveznik PDV-a, jer isti nije iskazan na fakturi; 

- da opisana situacija stvara potpuno nelojalnu 
konkurenciju i neravnopravnost na tržištu privrednih 
subjekata koji pružaju kurirske usluge, s jedne strane, ali, 
isto tako dovodi u nepovoljan položaj i korisnike usluga, s 
druge strane jer plaćaju za istu uslugu neopravdano veću 
cijenu; 

- da citrana odredba člana 4. Zakona o konkurenciji u 
relevantnom dijelu određuje da su zabranjeni sporazumi/ 
ugovori ili njihove pojedine odredbe kojima se sprečava, 
ograničava ili narušava tržišna konkurencija a koji se 
odnose na, između ostalog, na direktno ili indirektno 
utvrđivanje bilo kojih trgovinskih uslova i primjenu 
različitih uslova za identične transkacije s drugim 
privrednim subjektima, dovodeći ih u neravnopravan 
položaj u odnosu na konkurenciju; 

- da udruživanjem radi obavljanja djelatnosti "kurirske 
usluge" na način da su zaključili pomenuti sporazum, JPO 
stvaraju trgovinske uslove na teritoriju cijele BiH koji su 
drastično različiti od uslova po kojima posluju privatni 
poštanski operateri, a da za takvo postupanje ne postoji 
razumno obrazloženje; 

- da privatni poštanski operateri su neopravdano dovedeni u 
potpuno različitu situaciju u odnosu na JPO jer su u 
potpuno neravnopravnom položaju prilikom nuđenja 
kurirskih usluga u odnosu na JPO; 

- da s druge strane sporazum/ugovor koji su JPO zaključili 
kreirao je situaciju na način da JPO, suprotno dosadašnjim 
ograničenjima dostavljanja pošiljki do određenih 
"teritorijalnih granica" sada ukidaju te granice i stvaraju 
apsolutno slobodan prostor za njihovu djelatnost na nivou 
cijele BiH. Principijelno, u uređenom sistemu, ovakav 
poslovni potez bio bi za pohvalu i podršku. Međutim, u 
ustavnom i zakonskom okviru koji je na snazi u BiH i 
entitetima, te u nepovoljnom položaju privatnih 
poštanskih operatera u odnosu na regulisane cijene 
rezervisanih poštanskih usluga ("usluge brze pošte"), 
ovakav sporazum JPO pravi još veću neravnopravnost i 
dovodi u još nepovoljniji položaj privatni sektor koji 
poreskim davanjima finansira institucije koje su vlasnici 
JPO; 

- da sada JPO animiraju korisnike usluga da su oni lideri u 
pružanju ovih usluga zbog organizacijsko tehničkih 
uspostavljenih odnosa a pri tome, neosnovano koriste 
povlastice koje su im uspostavljene propisima koji 
ograničavaju privatni sektor; 

- da JPO koji su predmet ove prijave imaju više od 60% 
udjela na tržištu BiH pa se u smislu člana 9. stav (3) 
Zakona o konkurenciji smatra da imaju dominantan 
položaj na tržištu BiH; 

- da u vezi sa odredbom člana 10. stav (1) i (2) tačka a) i c) 
Zakona o konkurenciji pomenuti JPO vrše zloupotrebu 
dominantnog položaja jer na opisani način, udruživanjem 
putem sporazuma/ugovora i neobračunavanjem PDV-a 
nameću klijentima - korisnicima usluga nelojalne kupovne 
cijene usluge u odnosu na cijene koje mogu ponuditi 
privatni poštanski operateri u smislu člana 6. Zakona o 
poštama BiH. Nadalje, takvi postupci dovode do različitih 
uslova za isti posao čime su privatni poštanski operateri 
dovedeni u neravnopravan i nekonkuretan položaj. 

- da nije bez uticaja istaći da posljedica ovakvog stanja nije 
samo štetna po privatne poštanske operatere nego je štetna 
i za korisnike usluga jer plaćaju za istu uslugu 
neopravdano veću cijenu; 

- da su već objasnili da JPO ovu uslugu mogu nuditi po 
cijeni od 8,99 KM (u kojoj nije sadržan PDV) pa se i ne 
navodi na fakturi pa tako korisnici usluga koji su 
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obveznici PDV-a ne mogu koristiti bilo kakav ulazni PDV 
kao odbitni; 

- da s druge strane, kada privatni poštanski operater nudi 
isti uslugu u skladu sa cijenom ograničenom članom 6. 
Zakona o poštama, ta cijena je 9,00 KM u kojoj je 
osnovna cijena 7,69 KM (dakle jeftinija za 1,30 KM od 
cijene JPO) i PDV-a u iznosu od 1,31 KM (koji korisnik 
usluge može vratiti od javne vlasti koristeći ulazni PDV 
na fakturi kao odbitni); 

- da Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je Bosna i 
Hercegovina potpisala i prihvatila, u Poglavlju VI 
"Usklađivanje zakona, provedba zakona i pravila tržišne 
konkurencije", odredbom člana 70. je definisano da su se 
Bosna i Hercegovina, i sve njene institucije vlasti 
obavezale da će "osigurati postepeno usklađivanje svojih 
postojećih zakona i budućeg zakonodavstva s pravnom 
stečevinom Zajednice", što se prije svega, u skladu sa 
Sporazumom, odnosi na temeljne elemente pravne 
stečevine. To praktično znači da su sva nadležna tijela, pa 
i nadležno Ministarstvo, u provođenju svojih zakonom 
dodijeljenih nadležnosti dužna u regulativu uključiti 
temeljna načela zaštite tržišne konkurencije, što svakako 
znači izbjegavanje donošenja akata (propisa i saglasnosti) 
kojima bi se subjekti na tržištu dovodili u neravnopravan 
položaj; 

- da pomenuta poštanska direktiva 2002/39/EC Evropskog 
parlamenta i Vijeća Evrope o tretmanu ekspresnih usluga, 
je utvrdila kao temeljni princip, da kurirske usluge trebaju 
biti liberalizovane i odvojene od ostalih poštanskih 
usluga, odnosno mora da postoji značajna razlika između 
rezervisanih poštanskih usluga koje obavljaju JPO i 
kurirskih usluga, koje mogu vršiti i drugi pružaoci 
poštanskih usluga (privatni privredni subjekti). Navedena 
regulativa podrazumijeva da ekspresne (kurirske) usluge 
ne mogu biti unutar rezervisanih usluga, niti univerzalnih 
usluga. 

- da ističu činjenicu da su predmetni JPO zajedno sa JPO iz 
Srbije i Crne Gore u aprilu 2018. godine zaključili 
Sporazum o razmjeni otkupnih PostPak poštanskih 
pošiljaka i radi se o djelatnosti koja uključuje i kurirske 
usluge koje su predmet ove prijave; 

- da ova činjenica zaključivanja sporazuma dodatno 
potkrepljuje navode prijave u vezi stvaranja dominantnog 
položaja JPO iz BiH ali sada i na proširenom prostoru sa 
JPO iz susjednih zemalja ali na štetu privatnih poštanskih 
operatera iz BiH. Nije bez uticaja istaći da je pitanje 
obračuna PDV-a u tim zemljama odnosno u zemljama u 
okruženju regulisano sasvim drugačije što dodatno stvara 
nekonkurentan položaj privatnih poštanskih operatera iz 
BiH; 

- da obzirom da se zahtjev za pokretanje postupka odnosi 
na javne poštanske operatere, Podnosilac zahtjeva kao 
konkurente na relevantnom tržištu pružanja poštanskih 
usluga označava javne poštanske operatere i to: "BH 
Pošta" "Pošte Srpske i "Hrvatska pošta"; 

- da je prema dostupnim statističkim podacima Agencije za 
poštanski promet BiH finansijska vrijednost tržišta na 
teritoriju BiH iznosila: 
- za 2015. godinu 121.481.151 KM od čega je udio 

JPO bio 107.948.139 KM ili 88,9 % a svi ostali 
privatni poštanski operateri su imali udio 13.533.012 
KM ili 11,1%; 

- za 2016. godinu 125.603.489 KM od čega je udio 
JPO bio 110.775.001 KM ili 88,2 % a svi ostali 
privatni poštanski operateri su imali udio 14.828.488 
KM ili 11,8%; 

- za 2017. godinu 127.556.133 KM od čega je udio 
JPO 110.598.449 KM ili 86,7 % a svi ostali privatni 
poštanski operateri su imali udio 16.957.684 KM ili 
13,3%; 

- da prema istim izvorima tržišno učešće Podnosioca 
zahtjeva (četiri člana udruženja) je 80 % od udjela svih 
privatnih poštanskih operatera na teritoriji BiH i to: 
- za 2015. godinu udjel Podnosioca zahtjeva je iznosio 

10.826.409 KM (ukupni udio privatnih poštanskih 
operatera u 2015. godini na tržištu BiH je iznosio 
13.533.012 KM); 

- za 2016. godinu udjel Podnosioca zahtjeva je iznosio 
11.862.790 KM (ukupni udio privatnih poštanskih 
operatera u 2016. godini na tržištu BiH je iznosio 
14.828.488 KM); 

- za 2017. godinu udjel Podnosioca zahtjeva je iznosio 
13.566.147 KM (ukupni udio privatnih poštanskih 
operatera u 2016. godini na tržištu BiH je iznosio 
16.957.684 KM); 

- da Podnosilac zahtjeva ne posjeduje sporazum/ugovor iz 
2016. godine koji je zaključen između označenih JPO, te 
predlažu da Konkurencijsko vijeće u okviru svojih 
ovlaštenja zatraži dostavljanje istog od JPO; 

- da podneseni zahtjev se odnosi na utvrđivanje navedenih 
zloupotreba po pitanju svih kurirskih usluga a ne samo 
kurirskih usluga iz rezervisane poštanske usluge; 

- da Podnosilac zahtjeva kao teritoriju pružanja usluge 
označava cijelo područje Bosne i Hercegovine. 
Podnosilac zahtjeva predlaže da Konkurencijsko vijeće 

pokrene odgovarajući postupak, te zatraži od JPO dostavljanje 
relevantne dokumentacije u vezi sa navodima ovog zahtjeva, 
održi javnu raspravu te na bazi provedenih dokaza i utvrđenih 
činjenica donese odluku kojom će utvrditi povrede Zakona o 
konkurenciji i smislu označenom ovom prijavom. 

Analizirajući Zahtjev i dokumentaciju koju je Podnosilac 
zahtjeva dostavio uz isti, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da 
nije moguće bez provedenog postupka utvrditi postojanje 
povreda Zakona na koje Podnosilac zahtjeva ukazuje, te je na 
41. sjednici održanoj dana 05.12.2018. gоdinе, u skladu sa 
članom 32. stav (1) Zakona, donijelo Zaključak o pokretanju 
postupka broj: UP-03-26-3-040-6/18 (u daljem tekstu: 
Zaključak). 

Konkurencijsko vijeće je, u skladu sa članom 33. stav (1) 
Zakona o konkurenciji, dostavilo dana 06.12.2018. godine, 
Zaključak i Zahtjev za očitovanje protivnim stranama u 
postupku, privrednom subjektu BH Pošte (akt broj: UP-03-26-
3-040-12/18), privrednom subjektu RS Pošte (akt broj: UP-03-
26-3-040-11/18) i privrednom subjektu HP Mostar (akt broj: 
UP-03-26-3-040-13/18). 

Podnosiocu zahtjeva Zaključak je dostavljen aktom broj: 
UP-03-26-3-040-10/18 od dana 06.12.2018. godine. 

Konkurencijsko vijeće je dana 21.12.2018. godine putem 
fax-a, zaprimilo pod brojem: UP-03-26-3-040-16/18, zahtjev 
HP Mostar broj: 10-1-10550-2/18 od dana 21.12.2018. godine 
za produženje roka za dostavljanje odgovora po Zaključku, u 
skladu sa odredbama člana 33. stav (4) Zakona, te je 
Konkurencijsko vijeće cijenivši naprijed navedeni Zahtjev 
opravdanim, odobrilo dodatni rok za dostavu odgovora aktom 
broj: UP-03-26-3-040-21/18 dana 27.12.2018. godine. 

HP Mostar su dana 14.01.2019. godine dostavile odgovor 
na Zaključak zaprimljen pod brojem: UP-03-26-3-040-24/18 u 
kojem se bitno navodi sljedeće: 
- da imajući u vidu navode Zahtjeva, a u skladu sa važećim 

zakonskim propisima ističu da postupanjem javnih 
poštanskih operatera (u daljem tekstu: JPO) nije zaključen 
bilo kakav zabranjeni sporazum prema članu 4. stav 1. 
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tačka a) i d) Zakona, da ne postoji zloupotreba 
dominantnog položaja prema članu 10. stav 2. tačka a) i c) 
Zakona, a niti su povrijeđene odredbe člana 9. tačke 
a.,b.,c. i g. Odluke o definisanju kategorija dominantnog 
položaja, prema bilo kojem pravnom subjektu u BiH, pa 
ni u odnosu na Udruženje, odnosno u odnosu na njegove 
članove, i to: "In Time"d.o.o. Sarajevo, "Euro-Express" 
d.o.o. Banja Luka, "A2B Exspress Delivery" d.o.o. 
Sarajevo i "Exspress One" d.o.o. Sarajevo; 

- da prvenstveno položaj učesnika na tržištu poštanskih 
usluga u Bosni i Hercegovini, JPO i drugih davaoca 
poštanskih usluga, mora se posmatrati u svijetlu Zakona o 
poštama BiH, kroz vrste poštanskih usluga koje davaoci 
tih usluga pružaju; 

- da polazeći od zakonskog stajališta da dominantan položaj 
nije zabranjen, osim posebne odgovornosti privrednog 
subjekta na tržištu, cijeneći da je smisao nacionalnog 
pravnog okvira i pravnog okvira EU, da se privredni 
subjekat koji ima dominantan položaj ne dovodi u 
povoljniji položaj, već da se stvore jednaki uslovi za sve 
učesnike na tržištu, potrebno je ukazati na specifičnosti 
poštanskih usluga i specifičnosti davaoca istih ovisno od 
vrste, a poglavito s gledišta univerzalne i rezervisane 
poštanske usluge kako to definiše Zakon o poštama Bosne 
i Hercegovine. 

- da su odredbama čl. 2. Zakona o poštama BiH, date 
definicije ključnih pojmova kako slijedi: 
a) "poštanske usluge" znače usluge prenosa poštanskih 

pošiljaka i sve druge usluge koje su navedene u 
nomenklaturi poštanskih usluga; 

b) "poštanske pošiljke" znače sve pošiljke koje primi 
na prenos i za koje odgovara operater poštanskog 
saobraćaja; 

c) "pismonosna pošiljka" znači svaku poštansku 
pošiljku koja sadrži neko saopštenje u pisanoj formi, 
na svakoj vrsti fizičkog medija, koju treba dostaviti 
naznačenom primaocu. Računi za režije, drugi 
računi, finansijski i drugi izvještaji smatraju se 
pismonosnim pošiljkama; 

d) "pošiljalac" znači svako fizičko ili pravno lice koje 
je dalo ili u čije ime je poštanska pošiljka data na 
prenos operateru poštanskog saobraćaja; 

e) "univerzalne poštanske usluge" znače sve one 
poštanske usluge koje, u skladu s ovim zakonom i 
drugim poštanskim propisima, moraju biti dostupne 
na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine; 

f) "rezervisane poštanske usluge" znače one vrste 
univerzalnih poštanskih usluga koje može pružati 
samo javni poštanski operater; 

g) "nerezervisane poštanske usluge" znače pojedine 
vrste univerzalnih poštanskih usluga koje, osim 
javnih, mogu vršiti i drugi operateri poštanskog 
saobraćaja; 

h) "operateri poštanskog saobraćaja" znače sve 
subjekte koji su registrovani za obavljanje 
djelatnosti iz oblasti poštanskog saobraćaja; 

i) "javni poštanski operater" znači preduzeće koje je u 
većinskom državnom vlasništvu, i koje je u trenutku 
donošenja ovog zakona već registrovano za pružanje 
rezervisanih i nerezervisanih poštanskih usluga; 

j) "poštanski operater" znači organizaciju koja je, u 
skladu s ovim zakonom, ovlašćena za pružanje 
nerezervisanih poštanskih usluga; 

m) "ostale usluge" znače dopunske i ostale poštanske 
usluge koje zahtijeva pošiljatelj ili primatelj; 

r) "kurirske usluge" znače poštanske usluge s 
dodatnom vrijednošću, koje davalac poštanskih 
usluga obavlja na osnovu posebnog zahtjeva 
pošiljaoca, a podrazumijevaju preuzimanje 
pismonosne pošiljke na adresi pošiljaoca, te direktan 
prenos i uručenje na adresi primaoca; 

- da iz naprijed navedenih zakonskih odredaba, koje 
definišu usluge i davaoca usluga, može se zaključiti da su 
JPO, javna preduzeća u većinskom državnom vlasništvu, 
kojima ovlaštenje za obavljanje univerzalnih poštanskih 
usluga daje sam Zakon o poštama zbog javnog interesa, a 
regulator Agencija za poštanski promet (u daljem tekstu: 
Agencija ili APP) samo autorizira to ovlaštenje, dok su 
poštanski operateri, organizacije koje se bave pružanjem 
nerezervisanih poštanskih usluga i koji za to moraju 
ishoditi posebnu licencu od regulatornog tijela; 

- da je interes države da osigura dostupnost univerzalne 
poštanske usluge svom stanovništvu bez obzira na 
geografski položaj (lokaciju) po jedinstvenoj i 
pristupačnoj cijeni. Univerzalne poštanske usluge su 
usluge koje karakterizuje obavezna dostupnost na cijeloj 
teritoriji BiH, pod jednakim uslovima za sve korisnike, 
tzv "univerzalnost", bez obzira na ekonomsku isplativost 
te vrste usluge kako bi država zaštitila svoje interese i 
učinila pošiljke, sudska pisma, račune komunalnih 
preduzeća, elektre, telekoma, penzije i druga pismena 
dostupnima svim građanima; 

- da drugim riječima, ove poštanske usluge se moraju 
obavljati i pošiljke (pošta) dostavljati i u najzabačenije 
krajeve na cijeloj teritoriji BiH, što rezultuje višestruko 
većim troškovima od cijene same poštanske usluge, a koju 
cijenu osnovnog pisma definiše država, zbog javnog 
interesa. Poznati su i postoje različiti modeli finansiranja 
troška univerzalne usluge. Budući da u BiH poštanske 
usluge nisu liberalizovane, trošak finansiranja univerzalne 
usluge se radi po modelu rezervisanog područja kako je to 
bilo uobičajeno i u zemljama EU prije liberalizacije. 
Sastavni dio univerzalnih poštanskih usluga su 
rezervisane poštanske usluge, a koje isključivo pružaju 
javni poštanski operateri. Prema tome, sve rezervisane 
poštanske usluge su po zakonu one poštanske usluge koje 
isključivo u BiH mogu obavljati spomenuta tri JPO; 

- da odredbama člana 6. st. (1) tačka g) Zakona o poštama 
također je propisano da se rezervisanim uslugama 
smatraju, kurirske usluge, ukoliko iznos tarife nije deset 
puta veći od obične tarife; 

- da iz takve zakonske definicije kurirskih usluga, 
nedvojbeno proizlazi da je pružanje kurirskih usluga po 
cijeni koja nije deset puta veća od obične tarife, u 
isključivom djelokrugu JPO; 

- da se ovdje radi o tome dovoljno je navesti i stajalište 
Agencije i Federalne Uprave za inspekcijske poslove koja 
postupajućí po prijavama HP Mostar protiv privatnih 
poštanskih operatera (uključujući i članice Udruženja) u 
skladu sa važećim zakonom, preduzima zakonom 
propisane mjere, zbog kršenja odredaba Zakona u pogledu 
rezervisane poštanske usluge; 

- da je HP Mostar prijavio Agenciji i Federalnoj Upravi za 
inspekcijske poslove 69 kršenja propisa o rezervisanim 
poštanskim uslugama Zakona o poštama BíH od strane 
privatnih poštanskih operatera, koji obavljajući kurirske 
usluge ulaze u segment rezervisane usluge, te na osnovu 
navedenih prijava su izrečene i prekršajne kazne 
prijavljenim operaterima; 

- da iz navedenog se jasno da zaključiti da su JPO u Bosni i 
Hercegovini jedini javni poštanski operateri i imaju 
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ovlaštenje po samom Zakonu dato i od Agencije 
autorizovano za pružanje usluga utvrđenih odredbama čl. 
5., 6., 7. i 8. Zakona o poštama Bosne i Hercegovine, 
odnosno isti onda kada pružaju rezervisane poštanske 
usluge; 

- da i kada JPO pružaju kurirske usluge po cijeni koja je do 
deset puta veća od obične tarife, oni pružaju rezervisanu 
poštansku uslugu iz člana 6. st. 1. tačka g. Zakona o 
poštama BiH, pa je njihov položaj u tom segmentu usluga 
specifičan, na način da iako se može tretirati kao učesnik 
na tržištu poštanskih usluga koji ima dominantan položaj 
kod pružanja te vrste usluga, kao posljedica Zakona, javni 
poštanski operateri niti su, a niti mogu biti konkurentni 
ostalim poštanskim operaterima jer ostali poštanski 
operateri ne mogu pružati rezervisane poštanske usluge. 

- da s prednjim u vezi, iako je donekle razumljivo stajalište 
Podnosioca zahtjeva, kojim se u više navrata izražava 
nezadovoljstvo postojećim zakonskim rješenjima, to se 
prije svega mora uzeti u obzir i činjenica da je zakonski 
okvir obuhvatio šire društvene interese, prije svega 
interese države i korisnika usluga, kada je za rezervisane 
poštanske usluge odredio isključivo javne poštanske 
operatere. Tu se posebno treba imati na umu univerzalnost 
poštanskih usluga, kao i načela poštanske politike, 
propisana odredbama čl. 3. st. 1. Zakona o poštama BiH, 
između kojih se propisuje pod tačkom a), da poštanske 
usluge moraju biti dostupne svim građanima Bosne i 
Hercegovine, pod jednakim uslovima, bez bilo kakve 
diskriminacije, pod tačkom i), da su cijene rezervisanih 
poštanskih usluga pod državnom kontrolom, a ukoliko se 
ovakvim cijenama ne osigurava pokriće stvarnih troškova 
i razvojne potrebe poštanskog sistema, država i entiteti 
osiguravaju subvencije JPO; 

- da smisao same rezervisane usluge je da se javnim 
poštanskim operaterima osiguraju sredstva za pokriće 
troškova obavljanja univerzalne poštanske usluge, zbog 
čega rezervisanu uslugu ne može obavljati niti jedan drugi 
poštanski operater. Privatni poštanski operateri, 
uključujući i članove Udruženja uopšte nemaju licencu za 
obavljanje bilo koje druge poštanske usluge osim 
kurirskih usluga, te valja napomenuti da privatni poštanski 
operateri, čak ni one usluge za koje imaju licencu ne 
moraju pružati (nemaju tu obavezu univerzalnosti) na 
cijeloj teritoriji BìH pod jednakim uslovima korisnicima; 

- da iako Podnosioci prijedloga navode, kada nalaze da je 
zakonski okvir nepovoljan za ostale poštanske operatere i 
u suprotnosti sa direktivama Evropske Komisije, treba 
imati u vidu i da je samim Evropskim direktivama koje se 
u EU primjenjuju direktno, za sve članice bio predviđen i 
rok odgode do potpune liberalizacije tržišta, tako da je od 
donošenja direktiva do njihove primjene i u EU proteklo 
20 godina; 

- da s tim u vezi treba napomenuti da je u preambuli (17) 
Direktive 97/67/EC Evropskog parlamenta i Vijeća 
navedeno za kriterij cijene peterostruki iznos osnovne 
tarife, s napomenom da se radilo o prvoj direktivi kojom 
je bila predviđena rezervacija usluga u EU, te da je ista 
ukinuta, te da će se osigurati bolje razlikovanje 
rezervisanih usluga i express usluga koje su 
liberalizovane, a u preambuli (18) da je osnovna razlika 
izmedu express usluge i univerzalnih poštanskih usluga u 
dodatnoj vrijednosti, a da se kao najdjelotvorniji način 
utvrđivanja dodatne uočene vrijednosti (u bilo kom 
obliku) pružene express uslugom i uočene od strane 
korisnika, razmotri dodatna cijena koju su korisnici 

spremni platiti, ne dovodeći u pitanje ograničene cijene za 
rezervisana područja koja se moraju poštovati; 

- da je jasno da Zakon o poštama BìH iz 2005.g. nije 
usklađen s EU direktivama. Sama liberalizacija poštanskih 
usluga u EU na koju se poziva Podnosilac zahtjeva je 
provedena i u EU u skladu sa direktìvama kroz skoro 20 
godina, postepeno i bez ugrožavanja univerzalne 
poštanske usluge; 

- da bez obzira na navedeno, Zakonom o poštama BiH, 
jasno je utvrđeno da su kurirske usluge u odredenom 
cjenovnom razredu rezervisane i da ih kao takve mogu 
pružati samo javni poštanskí operateri, pa se sve 
primjedbe Podnosioca koje se odnose na pravnu 
regulativu i (ne)usaglašenost domaćih propisa sa 
evropskim standardima, ne može cijeniti kao opravdan 
razlog za udovoljenje zahtjevu. 

- da iako se Vijeće u skladu sa zakonskim ovlaštenjima 
može pozivati na sudsku praksu Evropskog suda pravde i 
odluke Evropske Komisije, Vijeće ne može izaći izvan 
zakonskih okvira države BiH i izvan svoje zakonske 
nadležnosti, na način da preispituje pozitivno-pravni 
zakonski okvir, pa samim tim ni opravdanost zakonskih 
rješenja Zakona o poštama, poglavito imajući u vidu 
trenutnu razvijenost tržišta i ekonomske uslove poslovanja 
u BiH i u EU, niti u bilo kojem smislu treba preuzeti 
ulogu zakonodavca. Stoga smatraju bespotrebnim dalje 
obrazlaganje i argumentiranje u vezi navoda Podnosioca 
koji se tiču sadržaja važećih zakona; 

- da član 12. Zakona o poštama BiH propisuje da: "(1) 
Svaki operater poštanskog prometa je obavezan da prenos 
poštanskih pošiljaka koje primi od bilo kog drugog 
operatera poštanskog prometa na području Bosne i 
Hercegovine tretira na potpuno jednak način, kao i prenos 
poštanskih pošiljaka koje mu je povjerilo bilo koje fizičko 
ili pravno lice u Bosni i Hercegovini"; 

- da polazeći od odredbi čl. 12. Zakona o poštama BiH i čl. 
28. st. 11. Općih uvjeta za obavljanje poštanskih usluga, 
tri JPO dogovorila su tehnološki okvir za realizaciju 
usluge brze pošte kao segmenta univerzalne poštanske 
usluge i u tom smislu sklopljen je Sporazum o prijenosu 
pošiljaka brze pošte između javnih poštanskih operatera, 
(broj BH Pošte: 01-13.60-246/16 od 22.07.2016.godine; 
broj Pošte Srpske: 1-2200/16 od 26.07.2016 godine i broj 
Hrvatske pošte: D- 01-4795/16 od 15.07.2016.godine) u 
cilju regulisanja tehničko-tehnoloških procesa prijema, 
prenosa, razmjene i uručenja pošiljki, kao i rokove 
pružanja poštanske usluge na međuoperatorskoj razini na 
području cijele BiH; 

- da u konkretnom slučaju iako se radi o klasičnom 
tehnološkom okviru, uputi, nespretno je upotrijebljen 
izraz "sporazum". Sastavni dio "Sporazuma" čine Prilog 
1. Popis lokacija sa rokom uručenja i Prilog 2. Tačke 
razmjene i vremena razmjene zaključaka brze pošte 
izmedu javnih poštanskih operatera. Napominjemo da je u 
toku dopuna navedenog sporazuma po pitanju tehnoloških 
dorada procesa rada i postupanja, pa će se shodno naprijed 
navedenom izmijeniti i naziv na način da će se isti 
ubuduće i zvati: "Naputak odnosno Tehnološke procedure 
postupanja s pošiljkama brze pošte", a kako bi se otklonile 
sve nedoumice po pitanju prirode ovog dokumenta. 

- da Sporazumom nisu nastale nove cijene usluge brze 
pošte, već je omogućena dostava pošiljaka u okviru 
posebne usluge brze pošte, s logom brze pošte, na teritoriji 
cijele BiH. Strane sporazuma, usluge koje pružaju jedna 
drugoj plaćaju, a isto nije od uticaja na cijenu usluge koju 
odreduje operater za slanje pošiljke. JPO su radi 
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obavljanja ove usluge i radi osiguranja univerzalnosti 
poštanske usluge u ovom segmentu, morali potpisati 
"sporazum" - tehnološki okvir, kako bi mogli osigurati 
dostupnost ove vrste usluge na cijelom teritoriju BiH i pod 
jednakim uslovima za sve građane. Sam "sporazum" 
predstavlja tehnički okvir kako izvršiti zakonom 
nametnutu obavezu univerzalnosti ove vrste poštanske 
usluge; 

- da obzirom da je Podnosilac, predmetni Sporazum 
označio kao zabranjen sporazum iz čl. 4. st. 1. t. a) i d) 
Zakona, i da je njime izvršena zloupotreba dominantnog 
položaja u smislu čl. 10. st. 2. tačka a) i c) Zakona, te 
povrede čl. 9. t. a.,b.,c. i g. Odluke, nužno je ukazati na 
temeljne činjenice koje ukazuju na neopravdanosti 
zahtjeva i stajališta Podnosioca prijedloga. 

- da radi boljeg razumijevanja potrebno je imati u vidu i 
zakonske definicije koje se odnose na EMS - usluge brze 
pošte i kurirske usluge, sadržane u Općim uvjetima za 
obavljanje poštanskih usluga, obavezujućim i za JPO i za 
ostale poštanske operatere, a kako slijedi: 

- članom 26. Općih uvjeta - Posebne poštanske usluge, 
propisano je, 
"1) Posebne poštanske usluge su usluge koje zahtijeva 

pošiljalac prilikom predaje pošiljke. Izborom 
posebne usluge pošiljalac zahtijeva poseban 
postupak i uslove vezane za prijem, otpremu, 
prevoz, prispijeće i uručenje poštanskih pošiljki. 

2) Kao posebne poštanske usluge u smislu st. 1) ovog 
člana pošiljalac može izabrati da mu se pošiljka 
prenese kao: 

 pošiljka s potvrdenim uručenjem, 
 pošiljka brze pošte (EMS), 
 hitna pošiljka, 
 vrlo hitan paket, 
 pošiljka sa povratnicom, 
 otkupna pošiljka. 

- članom 28. -Pošiljke brze pošte - EMS, definiše se kao: 
"1) Pošiljka brze pošte je poštanska usluga koja 

podrazumijeva preuzimanje poštanske pošiljke na 
osnovu posebnog zahtjeva pošiljaoca (putem 
telefona i sl.), na adresi koju odredi pošiljaoc ili u 
poštanskom uredu, te uručuje na adresi primaoca. 
EMS pošiljka uručuje se u roku koji odredi 
pošiljaoc, a prema ponudi operatera poštanskog 
prometa, 

2) EMS pošiljka iz stava 1. ovog člana može sadržavati 
pisano priopštenje, robu, žive životinje i druge 
predmete, 

3) Za EMS pošiljku se pošiljaocu daje potvrda o 
prijemu pošiljke, a primaocu se pošiljka uručuje uz 
potpis, upisivanjem datuma i vremena uručenja, 

4) EMS pošiljka može biti mase do 31,5 kg, 
5) Najmanje dimenzije EMS pošiljke su 90x140 mm, a 

najveće kao za paket u unutrašnjem prometu, 
6) EMS pošiljka mora na adresnoj strani imati 

odgovarajuću naljepnicu propisanu aktima Svjetske 
poštanske unije, 

7) Pošiljalac prilikom predaje EMS pošiljke može 
zahtijevati usluge određene ovim Općim uvjetima, te 
druge usluge koje dogovori sa operaterom 
poštanskog prometa, 

8) EMS pošiljka se može predati sa ili bez označene 
vrijednosti u unutrašnjem poštanskom prometu, a 
samo bez označene vrijednosti u međunarodnom 
poštanskom prometu, 

9) Vrijednost sadržaja EMS pošiljke mora biti 
označena brojkom i slovima u lijevom donjem dijelu 
adresne strane pošiljke. Označena vrijednost mora 
odgovarati stvarnoj vrijednosti ili značenju sadržaja 
za pošiljaoca, o čemu pošiljaoc potpisom potvrđuje 
izjavu na potvrdi o prijemu EMS pošiljke, 

10) Najveća označena vrijednost na EMS pošiljci u 
unutrašnjem poštanskom prometu može biti do 
10.000,00 KM, 

11) Tehnološki postupak prenosa EMS pošiljaka 
operateri poštanskog prometa regulišu posebnom 
uputom." 

- dok je članom 48. Općih uvjeta - Kurirska usluga, 
definisana kao: 
"1) Kurirske usluge su poštanske usluge sa dodatnom 

vrijednošću koje davalac poštanskih usluga obavlja 
na osnovu posebnog zahtjeva pošiljaoca a 
podrazumijevaju preuzimanje poštanskih pošiljaka 
na adresi pošiljaoca, direktan prenos, te uručenje na 
adresi primaoca, 

2) Pod dodatnom vrijednošću u smislu st. (1) ovog 
člana, podrazumijeva se, po posebnom zahtjevu 
pošiljaoca: ugovoreno vrijeme i mjesto preuzimanja, 
brzina prenosa, elektronsko praćenje prenosa, te 
uručenje u dogovorenom roku i na dogovorenoj 
adresi. Operater poštanskog prometa koji obavlja 
kurirsku uslugu mora imati mogućnost da u svakom 
trenutku u toku prenosa postupi po zahtjevu 
pošiljaoca, 

3) Operateri poštanskog prometa koji obavljaju ove 
usluge moraju se pridržavati cjenovnih ograničenja u 
odnosu na rezervisane usluge koje su utvrđene 
Zakonom, 

4) Predmetom kurirskih usluga mogu biti sve poštanske 
pošiljke ukoliko su ispunjeni uslovi iz stava 1), 2) i 
3) ovog člana. 

5) Operater poštanskog prometa koji obavlja kurirske 
usluge mora imati sačinjene Uslove za obavljanje 
kurirskih usluga, usklađene sa Zakonom i ovim 
Općim uvjetima, 

6) Kurirske usluge nalaze se na slobodnom tržištu, a 
operateri poštanskog prometa obavezni su ih 
obavljati u skladu sa Zakonom, ovim Općim 
uvjetima i svojim aktima, 

7) Operater poštanskog prometa je obavezan pošiljaocu 
izdati potvrdu o preuzimanju pošiljke i istu uručiti 
uz potpis primaoca; 

8) Za obavljanje kurirskih usluga operater poštanskog 
prometa mora posjedovati ili ovlaštenje ili licencu 
izdanu od strane Agencije. 

- da polazeći od naprijed citiranih odredbi Zakona o 
poštama BiH i Općih uvjeta za pružanje poštanskih 
usluga, daju usporedni pregled ove dvije poštanske 
usluge: usluga brze pošte (EMS) i kurirskih usluga; 

- da članovi Udruženja, koje je podnosilac prijedloga, su 
registrovani i imaju licencu za pružanje kurirskih usluga u 
unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju od 
Agencije u liberalizovanom segmentu, dakle za obavljanje 
dijela liberalizovanih nerezervisanih poštanskih usluga iz 
čl. 8. st. 3. Zakona o poštama BiH; 

- da imajući u vidu naprijed navedeno, također ukazuju 
Vijeću da pojam "brza pošta" nikako nije kolokvijalni 
naziv, a pogotovo nije sinonim za kurirske usluge; 

- da pored posebnog svrstavanja EMS usluge - brze pošte, a 
kako je navedeno u čl. 26. st. 2. Općih uvjeta za pružanje 
poštanskih usluga i Svjetska poštanska konvencija u čl. 
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1.3. dala je definiciju usluge koja je označena kao EMS - 
Poštanska brza usluga za dokumente i robu (Express Mail 
Service), prema kojoj je "EMS pošiljka: pošiljka opisana i 
koja se prevozi pod uslovima ove Svjetske poštanske 
konvencije i Pravilnika i povezanim EMS instrumentima; 

- da u čl. 36. - EMS i integrisana logistika Konvencije 
propisano je da: 1. Države članice ili ovlašteni operateri 
mogu se međusobno dogovoriti da učestvuju u obavljanju 
sljedećih usluga, koje su opisane u Pravilniku: "EMS tj. 
poštanska brza usluga za dokumente i robu koja će, kada 
god je to moguće biti najbrža poštanska usluga u fizičkom 
smislu. Ova se usluga može pružati na osnovu 
multilateralnog sporazuma o EMS standardu ili na osnovu 
bilateralnog sporazuma; integrisana logistika, usluga koja 
u potpunosti odgovara logističkim zahtjevima korisnika 
usluga, i uključuje faze prije i poslije fizičkog prenosa 
robe i dokumenata; 

- da član 36-001 EMS normira, "U odnosima između 
imenovanih operatora koji su se dogovorili o pružanju ove 
usluge, EMS ima prioritet pred svim ostalim pošiljkama. 
Sastoji se od: preuzimanja, otpreme i dostave pisama, 
dokumenata ili robe u vrlo kratkom vremenu."; 

- da dakle usluga "brza pošta" nije kolokvijalni naziv već je 
sistem posebne poštanske usluge, koja se kao takva može 
ugovoriti u dostavi pismovnih pošiljaka i paketa, a čija je 
osnovna karakteristika da bude najbrža poštanska usluga u 
fizičkom smislu. Usluga brze pošte (EMS) pruža se kao 
univerzalna poštanska usluga, dakle prema načelima 
univerzalnosti koji su iskazani kao EMS Opći uvjeti, a 
podrazumijevaju dostavu po utvrđenom redu dostave i do 
svakog korisnika; 

- da prema tome, predmetni "Sporazum" izmedu JPO 
zaključen je kao tehnički okvir, a s ciljem kako bi se 
univerzalna usluga brze pošte (EMS) mogla pružati na 
cijeloj teritoriji BiH. Drugim rìječima, izmedu JPO je 
njime dogovoren jednak tretman pošiljki brze pošte, na 
način da ponuđeni rokovi prenosa pošiljki brze pošte i 
mjesta uručenja budu usuglašeni. Dosadašnja saradnja 
JPO u segmentu razmjene pošiljaka brze pošte nije bila 
konzistentna, na način da je prije sporazumom utvrđenih 
kriterija, pojedini operator pružao uslugu u roku do 12 
sati, a drugi ne. Nisu bile poznate tehničko-tehnološke 
mogućnosti drugih operatora za uručenje pošiljaka na 
određenom području pa se dogadalo da jedan JPO primi 
pošiljku za uručenje u roku uručenja od D+1 za područje 
drugog JPO na kojem nije moguće poštovati taj rok, itd. 
Sporazumom su usuglašeni ponuđeni rokovi, te su njime 
definisane pošte koje pružaju tu uslugu s rokovima 
uručenja, čime je omogućen servis brze pošte pod 
jednakim uslovima na cijelom teritoriju; 

- da s tom činjenicom, u vezu treba dovesti i zlonamjerne i 
pogrešne navode Podnosioca prijave, iznesene na strani 8. 
Zahtjeva, a u kojem se iznose krajnje pogrešni finansijski 
pokazatelji o učešću na tržištu poštanskih usluga, gdje 
Podnosilac zahtjeva u korelaciju stavlja ukupno tržište 
svih poštanskih usluga, odnosno promet JPO iz osnova 
univerzalnih i rezervisanih poštanskih usluga, u odnosu na 
prihode iz osnova brze pošte ili iz osnova kurirskih usluga 
koji su ostvarili ostali poštanski operateri, odnosno članice 
Podnosioca zahtjeva. Dakle nepravilno dovodi u 
korelaciju ukupan prihod JPO-a sa samo jednim 
segmentom prihoda JPO, tj. prihodom od brze pošte; 

- da kada se finansijski pokazatelji promatraju pravilno, 
odnosno kada se posmatra samo konkurentno tržište dijela 
liberalizovanih poštanskih usluga, a što ne osporava ni 
Podnosilac zahtjeva, nesporno se može zaključiti da udio 

četiri članice Podnosioca prijave (u Zahtjevu se pogrešno 
navodi udio Podnosioca zahtjeva), iznosi preko 80,00% 
tržišta u oblasti liberalizovanih kurirskih usluga, u odnosu 
na još 13 poštanskih operatera i tri JPO, koji u tom 
segmentu usluga zajedno imaju učešće na tržištu manje od 
20,00%; 

- da također, kada se pogleda finansijska analiza 
pokazatelja data od Podnosioca zahtjeva za 2015., 2016. i 
2017. godinu, vidljivo je da je u navedenom vremenskom 
periodu rastao i pojedinačni promet kao i ukupan udio 
članica Podnosioca zahtjeva u ukupnom prometu na 
tržištu liberalizovanih kurirskih usluga; 

- da na osnovu tabelarnog pregleda koji daje prikaz stvarnih 
pokazatelja prihoda od brze pošte u odnosu na ukupan 
prihod HP Mostar po godinama i to ukupan prihod iz 
osnova svih univerzalnih i rezervisanih poštanskih usluga 
s udjelom tog prihoda od pružanja usluge brze pošte, gdje 
je i pored rasta prihoda evidentno da isti minimalno 
učestvuje u ukupnom prihodu (u 2015. godini nisu imali 
prihoda od brze pošte, u 2016. godini prihod od brze pošte 
je iznosio 152.712,00 KM što predstavlja 0,60% ukupno 
ostvarenog prihoda, dok u 2017.godini prihod od brze 
pošte je iznosio 714.963,00 KM što predstavlja 2,83% 
ukupno ostvarenog prihoda; 

- da zaključenim "Sporazumom" o prenosu pošiljaka brze 
pošte izmedu JPO, nisu utvrđene nikakve nove, niti 
povoljnije cijene usluge (direktno niti indirektno). S druge 
strane, u smislu pokrivenosti teritorije BiH uslugom brze 
pošte, pružanjem univerzalne usluge brze pošte (EMS) na 
cijeloj teritoriji BiH od strane JPO pod jednakim 
uslovima, a što je jedini učinak i cilj Sporazuma, privatni 
operateri nisu dovedeni u neravnopravan položaj, a niti su 
JPO time na bilo koji način postupili protivno odredbama 
Zakona o konkurenciji; 

- da je Sporazum operativna i tehničko-tehnološka uputa 
kojim je uspostavljena razmjena pismovnih i paketskih 
pošiljaka, na području cijele BiH, a njegova dopuštenost 
proizlazi i iz odredaba čl. 12. Zakona o poštama BiH kao i 
odredaba Svjetske poštanske konvencije. Drugim 
riječima, već na osnovu samog Zakona o poštama, čl. 12. 
st.1., JPO su mogli razmjenjivati pošiljke i bez 
zaključenog Sporazuma, ali je isti potpisan kako bi se 
detaljnije usuglasila međusobna prava i obaveze u 
pogledu posebnih usluga brze pošte, odnosno njihova 
jednoobraznost i teritorijalna zastupljenost; 

- da Sporazum nije osnova za zajedničko ulaganje u 
kapacitete, kao što je navedeno u Zahtjevu, niti zajedničko 
ulaganje postoji kao takvo, obzirom da je princip prenosa 
i uručenja pošiljaka brze pošte isti princip koji je zakonom 
propisan i po kojem JPO obavljaju sve univerzalne 
poštanske usluge. Svaki operater prijem pošiljaka obavlja 
na svom području, (čl. 3.), svaki operater obavlja prevoz 
pošiljaka na svom području i o svom trošku (čl. 4.), 
primjenjuje se princip univerzalnosti dostave pošiljaka, 
(Prilog 1 i Prilog 2), uručenje se vrši od strane svakog 
operatera na svom području prema vlastitim Općim 
uvjetima (čl. 5), sve pošiljke se dostavljaju s logom brze 
pošte (čl. 6.), svaki operater određuje iznos cijene usluge 
za primljenu pošiljku na svom području (čl. 8.), naknade 
za uručenje pošiljke drugog operatera iznose 3,00 KM po 
pošiljci (čl. 9.), rokovi uručenja su utvrđeni čl. 10. i dr. 
Dakle, riječ je o usluzi brze pošte na razini cijelog 
područja BiH, u okviru univerzalnih poštanskih usluga; 

- da saradnja JPO s ciljem pružanja usluge brze pošte na 
području BiH u segmentu univerzalne poštanske usluge, 
nikako se ne može smatrati monopolističkim djelovanjem, 
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ako imamo u vidu da privatni operateri svo vrijeme 
pružaju kurirsku uslugu na području cijele BiH te da 
članovi Podnosioca prijedloga koji obavljaju isključivo 
kurirske usluge u liberaliziranom segmentu, participiraju s 
oko 80% ukupnog dijela prihoda u oblasti liberalizovanog 
dijela kurirskih usluga u BiH što njih stavlja u poziciju 
monopolista; 

- da u vezi navoda Podnosioca zahtjeva po pitanju 
oslobađanja od PDV-a ističemo: u Zakonu o PDV-u u 
članu 24. su jasno navedene djelatnosti u javnom interesu 
oslobođene plaćanja PDV-a, izmedu kojih su i "Javne 
poštanske usluge". U Pravilniku o primjeni Zakona o 
PDV-u je definisan pojam "javne poštanske usluge", pa se 
navodi: "Javnim poštanskim uslugama podrazumijevaju 
se sve usluge koje obavljaju javni poštanski operateri u 
skladu sa Zakonom o poštama Bosne i Hercegovine." U 
Zakonu o poštama BiH definisan je pojam "javnog 
poštanskog operatora" kao preduzeća koje je ovlašteno za 
pružanje rezervisanih i nerezervisanih poštanskih usluga; 

- da je pravna norma jasna i nedvojbena, slijedom toga HP 
Mostar nije ni tražio niti posjeduje mišljenje Uprave za 
indirektno oporezivanje po ovom pitanju i navedene 
propise primjenjuje direktno, te da niti jedna dosadašnja 
državna revizija u tom pogledu nije stavila bilo kakvu 
primjedbu; 

- da u vezi navoda Podnosioca zahtjeva da su JPO i u aprilu 
2018. godine zaključili sporazum o razmjeni otkupnih 
PostPak pošiljaka, te da isto uključuje kurirske usluge, bez 
potrebe da se ponavlja prednje izneseno, ukazujemo da je 
PostPak posebna paketska usluga koja ima sve 
karakteristike usluge međunarodnih poštanskih paketa 
definisane aktima Svjetskog poštanskog saveza, pri čemu 
je utvrđeni rok uručenja 3 (tri) dana nakon obavljenog 
carinskog postupka u odredišnoj zemlji, što značajno 
odstupa od zahtjeva za brzinama prijenosa i dostave kod 
kurirske usluge, čime ova usluga nije konkurentna 
kurirskim uslugama koje imaju kraći rok uručenja, 
uglavnom jedan ili najviše dva dana. Dodatno, pošiljka 
PostPak može biti isključivo otkupna, odnosno 
namijenjena je isključivo prijenosu i uručenju pošiljki uz 
plaćanje samo gotovinom pri pouzeću, čime je tržišno 
značajno ograničena u odnosu na opštu kurirsku uslugu, 

- da predlažu da se nakon održavanja usmene rasprave, 
saslušanja stranaka i provođenja materijalnih dokaza, 
uključivo i dokaza pribavljenih službenim putem, donese 
rješenje kojim se odbija Zahtjev Udruženja poštanskih 
operatera. 

- Konkurencijsko vijeće je zaprimilo, dana 18.12.2018. 
godine pod brojem: UP-03-26-3-040-14/18, zahtjev BH 
Pošte broj: 01-7.11-18479/2-18 od dana 07.12.2018. 
godine, za produženjem roka za izjašnjenje odnosno 
dostavu odgovora na predmetni Zaključak kao i uvid u 
spis, u skladu sa odredbama člana 33. stav (4) Zakona, te 
je Konkurencijsko vijeće cijenivši naprijed navedeni 
Zahtjev opravdanim, odobrilo dodatni rok za dostavu 
odgovora, te odobrilo uvid u spis u smislu člana 38. 
Zakona, aktom broj: UP-03-26-3-040-15/18 dana 
18.12.2018. godine (izvršen uvid dana 25.12.2018. godine 
- akt broj: UP-03-26-3-040-19/18). 

- BH Pošte su dana 04.01.2019. godine dostavile odgovor 
na Zaključak zaprimljen pod brojem: UP-03-26-3-040-
22/18 u kojem se osim navoda koji su sadržani i u 
odgovoru HP Mostar bitno navodi sljedeće: 

- da bez nužnosti daljnjeg preispitivanja samog ratia 
postojećeg zakonskog okvira, ukoliko shvate stavove 
Podnosioca prijedloga kao stavove zasnovane na vlastitim 

ekonomskim interesima, toliko su isti u suprotnosti sa 
pozitivnim zakonskim okvirom u BiH, što u više navrata i 
Podnosioci prijedloga navode kada nalaze da je zakonski 
okvir nepovoljan za ostale poštanske operatere i u 
suprotnosti sa direktivama Evropske Komisije; 

- da EMS-usluga je regulisana na osnovu multilateralnih ili 
bilateralnih Sporazuma, te sve što nije uređeno takvim 
ugovorima podliježe odgovarajućim odredbama Akata 
Unije. Ova usluga će, gdje god je moguće, biti označena 
logotipom kako je prikazano nižim uzorkom, koji se 
sastoji od ovih elemenata: a) narančastog krila: b) slova 
EMS plave boje; c) tri vodoravne narančaste crte. Logotip 
se moze dopuniti dodavanjem naziva domaće usluge. 
Naknade za uslugu određuje imenovani operator porijekla 
uzimajući u obzir troškove i zahtjeve tržišta: 

- da brza pošta nije isto što i kurirska usluga, jer je kurirska 
usluga svaka neposredna dostava pošiljke sa adrese 
pošiljaoca na adresu primaoca, a brza pošta se primjenjuje 
na sve poštanske usluge, a za cilj ima dostavu u najkraćem 
mogućem vremenu na bilo kojem području; 

- da prije zaključenja Sporazuma, odnosno bez uređenja 
ovih tehničko-tehnoloških procesa pružanja EMS usluge 
između JPO, nije postojala tehnička mogućnost pružanja 
usluge brze pošte na području cijele teritorije BiH; 

- da na osnovu tabelarnog pregleda koji daje prikaz stvarnih 
pokazatelja prihoda od brze pošte u odnosu na ukupan 
prihod BH Pošte po godinama i to ukupan prihod iz 
osnova svih univerzalnih i rezervisanih poštanskih usluga 
s udjelom tog prihoda od pružanja usluge brze pošte, gdje 
je i pored rasta prihoda kao posljedica Sporazuma, 
evidentno da isti minimalno učestvuje u ukupnom prihodu 
(u 2015. godini prihod od brze pošte je iznosio 385.757,00 
KM što predstavlja 0,42% ukupno ostvarenog prihoda, u 
2016. godini prihod od brze pošte je iznosio 358.603,00 
KM što predstavlja 0,40% ukupno ostvarenog prihoda, 
dok u 2017.godini prihod od brze pošte je iznosio 
1.029.731,00 KM što predstavlja 1,15% ukupno 
ostvarenog prihoda; 

- da je riječ o usluzi brze pošte na nivou teritorije BiH, u 
okviru univerzalnih poštanskih usluga, s napomenom da 
ovaj segment u ukupnim prihodima poštanskih i ostalih 
usluga u 2017. godin iznosio cca 1 %; 

- da saradnja JPO ne tretira na bilo koji način cijene 
poštanskih usluga brze pošte po kojima se ista usluga vrsi 
korisnicima, što je i navedeno u Sporazumu, tj. svaki 
poštanski operator slobodno formira svoje cijene, a koje 
svakako odobrava Agencija za poštanski promet, (član 8. 
Sporazuma); 

- da usporedbe radi, a nasuprot tvrdnji Podnosioca 
prijedloga o drugačijem načinu normiranja obračuna 
PDV-a za JPO, ukazuju da je i u Zakonu o PDV-u 
Republike Srbije u članu 25. navedeno, PDV se ne plaća 
na promet:...6) poštanskih usluga od strane javnog 
preduzeća, kao i sa njima povezanih isporuka dobara, dok 
u Zakonu o PDV-u R. Crne Gore je navedeno: 
oslobađanje od plaćanja PDV-a - javne poštanske usluge. 
Prema tome, nesporno je da je javni interes za 
obavljanjem poštanskih usluga na principima 
univerzalnosti, dostupnost svima pod jednakim uslovima, 
u vezi sa ratio legis, oslobađanja od obaveze plaćanja 
PDV-a na poštanske usluge koji obavljaju JPO; 

- da također predlažu da se nakon održavanja usmene 
rasprave, saslušanja stranaka i provođenja materijalnih 
dokaza, uključivo i dokaza pribavljenih službenim putem, 
donese rješenje kojim se odbija Zahtjev Udruženja 
poštanskih operatera. 
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Konkurencijsko vijeće je dana 24.12.2018. godine, 
zaprimilo pod brojem: UP-03-26-3-040-17/18 zahtjev Pošte 
Srpske broj: 1-3708/2-18 od dana 21.12.2018. godine za 
produženje roka za dostavljanje odgovora po Zaključku kao i 
uvid u spis, u skladu sa odredbama člana 33. stav (4) Zakona, te 
je Konkurencijsko vijeće cijenivši naprijed navedeni Zahtjev 
opravdanim, odobrilo dodatni rok za dostavu odgovora, te 
odobrilo uvid u spis u smislu člana 38. Zakona, aktom broj: 
UP-03-26-3-040-20/18 dana 27.12.2018. godine. (Pošte Srpske 
nisau iskoristile mogućnost uvida u spis). 

Pošte Srpske su dana 04.01.2019. godine dostavile 
odgovor na Zaključak zaprimljen pod brojem: UP-03-26-3-040-
23/18 (CD sa podacima zaprimljen pod brojem:UP-03-26-3-
040-25/18) u kojem u osim navoda koji su sadržani i u 
odgovoru HP Mostar kao i u odgovoru BH Pošte, se bitno 
navodi i sljedeće: 
- da na osnovu tabelarnog pregleda koji daje prikaz stvarnih 

pokazatelja prihoda od brze pošte u odnosu na ukupan 
prihod Pošta Srpske po godinama i to ukupan prihod iz 
osnova svih univerzalnih i rezervisanih poštanskih usluga 
s udjelom tog prihoda od pružanja usluge brze pošte, gdje 
je i pored rasta prihoda kao posljedica Sporazuma, 
evidentno da isti minimalno učestvuje u ukupnom prihodu 
(u 2015. godini prihod od brze pošte je iznosio 927.271,00 
KM što predstavlja 1,81% ukupno ostvarenog prihoda,, u 
2016. godini prihod od brze pošte je iznosio 1.176.072,00 
KM što predstavlja 2,24% ukupno ostvarenog prihoda, 
dok u 2017.godini prihod od brze pošte je iznosio 
1.831.338,00 KM što predstavlja 3,46% ukupno 
ostvarenog prihoda, dok je procjena prihoda od brze pošte 
za 2018. godinu 2.475.569,00 KM što predstavlja 4,51% 
ukupno ostvarenog prihoda); 

- da jedini različiti uslovi, ukoliko se odnose na cijene, 
posljedica su odredbi Zakona o poštama BiH kojima je 
kurirska usluga, u dijelu kada je cijena do deset puta veća 
od osnovne tarife, stavljena u rezervisano područje; 

- da je riječ o usluzi brze pošte na nivou teritorije BiH, u 
okviru univerzalnih poštanskih usluga, s napomenom da 
ovaj segment u ukupnim prihodima poštanskih i ostalih 
usluga u periodu 2015-2017. godine čini cca 3,03 %; 

- da također predlažu da se nakon održavanja usmene 
rasprave, saslušanja stranaka i provođenja materijalnih 
dokaza, uključivo i dokaza pribavljenih službenim putem, 
donese rješenje kojim se odbija Zahtjev Udruženja 
poštanskih operatera. 

- da treba naglasiti da su Pošte Srpske prije zaključenja 
ovog Sporazuma, zaključili slične Ugovore sa privatnim 
poštanskim operaterima i to: Ugovor o poslovnoj saradnji 
broj: 1-01-1433/04 sa RHEA EXPRESS d.o.o. Sarajevo, 
koa generalnim zastupnikom FEDEX-, Sporazum o 
vršenju kurirske usluge uzmeđu poštanskih operatera sa 
DHL-om (broj:1-3499-2/13 od 02.12.2013. godine) i 
Ugovor o poslovnoj saradnji sa DHL-om (broj:1-1144/14 
od 04.04.2014. godine); 

- da uvidom u navedene ugovore vidljivo je da isti nemaju 
zabranjene odredbe, služe regulisanju međusobne 
saradnje, te ukazuju na otvorenost Pošta Srpske za 
saradnju sa svim zainteresovanim privrednim subjektima 
na tržištu, na osnovu obostranog zakonom dopuštenog 
interesa. 
Navedene odgovore, Konkurencijsko vijeće je dana 

23.01.2019. godine dopisom broj: UP-03-26-3-040-25/18 
dostavilo Udruženju na eventualni odgovor, te je Udruženje 
dana 25.01.2019. godine dopisom zaprimljenim pod brojem: 
UP-03-26-3-040-27/18 zatražilo produženje roka za dostavu 

istog, koje mu je i odobreno aktom broj: UP-03-26-3-040-28/18 
od dana 29.01.2019. godine. 

Udruženje je dopisom broj: UP-03-26-3-040-31/18 od 
dana 12.02.2019. godine dostavilo očitovanje na odgovore 
protivnih strana kako slijedi: 
- da nakon primjene hermenautičkih pravila te primjenom 

standarda jezičkog tumačenja (pravila gramatičkog, 
leksičkog i sistemskog tumačenja) prilikom analize 
odgovora sva tri JPO, podnosilac zahtjeva je zauzeo stav 
da se na iste može očitovati jednim podneskom, zbog 
činjenice da su sva tri odgovora suštinski ista (izuzev 
podataka koji se odnose isključivo na svakog od pojedinih 
JPO) iz čega je moguće izvesti i dodatni zaključak o 
moguće učinjenoj komunikaciji ova tri JPO prije davanja 
odgovora na zahtjev za pokretanje postupka. Neki od 
stavova iznesenih u datim odgovorima su tekstualno 
gotovo identični; 

- da u osnovi, odgovori sva tri JPO citiraju odredbe važećih 
propisa te daju svoja tumačenja istih na način koji je 
povoljniji za JPO. Podnosilac zahtjeva za pokretanje 
postupka smatra da će konačno tumačenje citiranih normi 
pozitivnih propisa, uvažavajuci stavove strana u postupku, 
dati Konkurencijsko vijeće BiH te se ovom prilikom neće 
posebno upuštati u ocjene mišljenja datih od strane JPO. 
Svakako, svoje razumijevanje važećih propisa i negativne 
efekte istih za privredne subjekte koji nisu JPO, 
podnosilac zahtjeva za pokretanje postupka će dati na 
javnoj raspravi koju je tražio dostavljenim zahtjevom; 

- da Podnosilac zahtjeva ističe da se JPO u svojim 
odgovorima pozivaju na međunarodne standarde i pravila 
sadržane u direktivama koje se odnose na poštanski 
saobraćaj (npr 97/67/EC) ali samo na način i u dijelovima 
koji opravdavaju trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini 
kao relevantnom tržištu. S druge strane, JPO zanemaruju 
odredbe drugih direktiva (npr. 2002/39/EC Evropskog 
parlamenta i Vijeća Evrope) prema kojoj kurirske usluge 
trebaju biti liberalizovane i odvojene od ostalih poštanskih 
usluga, te da mora da postoji značajna razlika izmedu 
rezervisanih poštanskih usluga koje obavljaju JPO i 
kurirskih usluga, koje mogu vršiti i drugi pružaoci 
poštanskih usluga te da ekspresne (kurirske) usluge ne 
mogu biti unutar rezervisanih usluga niti unutar 
univerzalnih usluga; 

- da JPO navode da se neusaglašenost domaćih propisa sa 
evropskim standardima ne može cijeniti kao opravdan 
osnov za udovoljavanje zahtjevu za pokretanje postupka. 
Takav stav JPO je neutemeljen obzirom da je upravo 
suština ovog postupka u donošenju odluke koja bi utvrdila 
nesklad domaćih zakonskih normi u odnosu na norme 
evropskih propisa i stanadrda, koje JPO stavljaju u 
nemjerljivo povoljniji polozaj u odnosu na ostale 
privredne subjekte. Shodno tome, netačna je konstatacija 
da bi se Konkurencijsko vijeće dajući ocjenu 
neusklađenosti domaćih propisa sa propisima Evropske 
unije, upustilo u preispitivanje domaćeg zakonskog okvira 
ili da bi preuzelo ulogu zakonodavca; 

- da također, JPO se prilikom obrazlaganja sintagme, "brza 
pošta" pozivaju na Svjetsku poštansku konvenciju u 
namjeri da istu determiniraju kao najbržu poštansku 
uslugu i ova konstatacija kao i dato obrazloženje je tačno 
ali također nepotpuno jer ista Svjetska poštanska 
konvencija ne daje JPO operaterima pogodnosti na način 
kako je to regulisano propisima u BiH, te da će o 
navedenom dati detaljnija obrazloženja na javnoj raspravi; 

- da jedinstveno za sva tri JPO su tabela o prihodima 
kojima se pokušalo prikazati veoma malo učešće prihoda 
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od brze pošte u odnosu na ostale kurirske i druge usluge 
JPO. Naime, sva tri JPO su nastojali prikazati da se prihod 
od brze pošte u odnosu na ostale prihode kreće u granici 
od 0,42 do 4,5%. Međutim, detaljnijom analizom datih 
podataka može se zaključiti da JPO imaju povećanje 
prihoda od brze pošte za pojedine godine čak i do 400%. 
To upravo potvrđuje navode zahtjeva za pokretanje 
postupka da JPO u brzoj pošti nalaze veoma stabilan i 
progresivan profit a sve zahvaljujući neopravdano 
povlaštenom položaju. Posebno pitanje u vezi sa 
prihodom i profitom predstavljaju činjenice u vezi sa 
početnim ulaganjima u djelatnost brze pošte, korištenje 
osnovnih sredstava JPO koja nisu isključivo namijenjena 
brzoj pošti, pokrivanje gubitaka i slično; 

- da odgovorima na zahtjev za pokretanje postupka JPO 
smatraju da se trebaju oslobađati obaveze obračuna PDV-
a temeljem odredbe člana 24. Zakona o PDV-u u vezi sa 
djelatnošću "javna poštanska usluga". Zahtjevom je 
obrazloženo da takva usluga ne postoji u smislu bilo kojeg 
propisa koji regulise poštanski saobraćaj; 

- da datim odgovorima JPO ne pojašnjavaju situaciju u 
kojoj su obaveznici primjene važećih propisa (npr. 
Zakona o javnim nabavkama) prisiljeni da plaćaju JPO 
istu uslugu po skupljoj osnovnoj cijeni, a kako su 
zahtjevom detaljno obrazložili. Upravo zbog odredbi o 
primjeni PDV-a korisnici usluga su stavljeni u nepovoljan 
položaj jer nemaju mogućnost izbora pružaoca usluge 
brze pošte po jeftinijoj cijeni. 
Konkurencijsko vijeće je na 49. sjednici dana 21.03.2019. 

godine donijelo, u skladu sa članom 41. stav (2) Zakona o 
konkurenciji, Zaključak o produženju roka za donošenje 
konačnog rješenja, pod brojem: UP-03-26-3-040-48/18, s 
obzirom da je prema stanju spisa procijenjeno da 
Konkurencijsko vijeće neće biti u mogućnosti donijeti konačno 
rješenje, u rokovima propisanim članom 41. stav (2) tačke a) i 
c) Zakona o konkurenciji, jer je za utvrđivanje činjeničnog 
stanja i ocjenu dokaza bilo neophodno prikupiti dodatne 
podatke i dokumentaciju, te izvršiti analize istih. Zaključak o 
produženju roka za donošenje rješenja je dostavljen strankama 
u postupku dana 21.03.2019. godine aktima broj: UP-03-26-3-
040-51/18 - BH Poštu, UP-03-26-3-040-49/18 - Pošte Srpske, 
UP-03-26-3-040-40/18 - HP Mostar i UP-03-26-3-050-52/18 - 
Udruženje. 

4. Relevantno tržište 

Relevantno tržište koncentracije, u smislu člana 3. 
Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, 
čini tržište određenih proizvoda/usluga koje su predmet 
obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu. 

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog 
tržišta, relevantno tržište u proizvodnom smislu obuhvaća sve 
proizvode i/ili usluge koje potrošači i/ili korisnici smatraju 
međusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uslovima, imajući u 
vidu posebno njihove bitne osobine, kvalitet, uobičajenu 
namjenu, način upotrebe, uslove prodaje i cijene. 

Nadalje prema članu 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog 
tržišta, relevantno tržište u geografskom smislu obuhvaća 
cjelokupnu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojem 
privredni subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini relevantnog 
proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i 
koji to tržište bitno razlikuje od uslova tržišne konkurencije na 
susjednim geografskim tržištima. 

Imajući u vidu činjenicu da se Podnosilac zahtjeva kao 
relevatno tržište odredio tržište kurirskih usluga, te da se 
članice Udruženja privatnih poštanskih operatera bave 
pružanjem kurirskih poštanskih usluga prema važećim 

licencama za obavljanje navedene djelatnosti, Konkurencijsko 
vijeće je u predmetnom postupku odredilo kao relevantno 
tržište tržište kurirskih usluga. 

U konkretnom slučaju relevantno geografsko tržište je 
Bosna i Hercegovina jer stranke u postupku djeluju ili imaju 
mogućnost da djeluju u prodaji/ili kupovini relevantnog 
proizvoda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. 

Slijedom navedenoga, relevatno tržište predmetnog 
postupka je utvrđeno kao tržište kurirskih usluga u Bosni i 
Hercegovini. 

4.1. Analiza relevantnog tržišta 

Pregled tržišnog učešća javnih i privatnih poštanskih 
operatera na relevatnom tržištu kurirskih usluga na teritoriji 
Bosne i Hercegovine na osnovu podataka dostavljenih od strane 
Agencije za poštanski saobraćaj u 2017. godini: 

Tabela 1. 
Naziv privrednog subjekta Vrijednost  tržišno učešće (%)

1. BH POŠTA 1.138.170,82 5,84
2. HP MOSTAR 659.656,00 3,38
3. POŠTE SRPSKE 1.897.236,30 9,73
4. INTEREUROPA RTC SARAJEVO 535.532,71 2,75
5. IN TIME SARAJEVO 1.572.130,00 8,06
6. EURO EXPRESS 2.184.144,89 11,20
7. RHEA EXPRESS SARAJEVO 402.244,00 2,06
8. DHL INTERNATIONAL 3.432.060,09 17,60
9. A2B EXPRESS DELIVERY 2.398.656,00 12,30
10. EXPRESS ONE SARAJEVO 2.014.634,00 10,33
11. LAGERMAX SARAJEVO 133.073,00 0,68
12. MHS SARAJEVO 64.000,00 0,33
13. EXPRESS COURIER 755.960,00 3,88
14. X EXPRESS BANJA LUKA 2.317.845,61 11,88

Ukupno 19.505.343,42 100,00
Ukupno (1+2+3) 3.695.063,12 18,94
Ukupno (5+6+9+10) 8.169.564,89 41,88

* podaci APP o ostvarenim prihodima od obavljanja kurirskih usluga 

prema dostavljenoj analitici JPO i podatci o ostvarenom prihodu od obavljanja 

kurirskih usluga poštanskih operatera u 2017. godini 

Tabela 2. 

 
BH POŠTA 

HP 
MOSTAR 

POŠTE 
SRPSKE

Prihod ostvaren od obavljanja 
kurirskih usluga 

6.645,00 8.863,00 66.306,79

Prihod ostvaren od obavljanja usluga 
brze pošte 

1.131.525,82 650.793,00 1.830.929,51

Ukupno 1.138.170,82 659.656,00 1.897.236,30

* u podacima o ostvarenoj vrijednosti kod JPO su sadržani prihodi 

ostvareni od pružanja kurirske usluge i usluge brze pošte - EMS (Tabela 2.) 

Na osnovu dostavljenih podataka APP, u 2017. godini, 
pojedinačno tržišno učešće na relevantnom tržištu BH Pošta je 
bila zastupljena u procentu od 5,84%, Pošte Srpske 9,73%, HP 
Mostar 3,38%, te je njihov zajednički udio iznosio 18,94%. 

Podnosilac zahtjeva, odnosno njene članice u navedenom 
periodu su imale pojedinačno tržišno učešće na relevatnom 
tržištu i to In Time u procentu od 8,06%, Euro Express od 
11,20%, A2B Express Delivery od 12,30% i Express One od 
10,33%, te njihov zajednički udio je iznosio 41,88%. 

5. Prikupljanje podataka od trećih osoba 

U toku postupka radi utvrđivanja svih mjerodavnih 
činjenica, u smislu člana 35. stav (1) tačke a) i c) Zakona, 
Konkurencijsko vijeće je prikupljalo podatke i dokumentaciju i 
od drugih tijela /institucija koje nisu stranke u postupku. 

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je zatražilo, 
aktom broj: UP-03-26-3-040-29/18 od dana 29.01.2019 godine 
od Agencije za poštanski saobraćaj BiH pojašnjenje: koje vrste 
pismonosnih pošiljaka spadaju u kurirske poštanske usluge, 
odnosno spadaju li u te usluge i usluge brze pošte, te ko sve 
može vršiti ove usluge, da li JPO prema postojećoj zakonskoj 
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regulativi mogu zaključivati sporazume između sebe koji se 
odnose na usluge prenosa pošiljaka brze pošte i jesu li svi 
poštanski operateri u Bosni i Hercegovini uključujući i JPO koji 
pružaju kurirske usluge kao i usluge brze pošte dužni imati iste 
cijene usluga, odnosno da li Agencija kao regulator propisuje 
koje cijene moraju imati JPO, a koje cijene ostali poštanski 
operateri za pružanje ovih usluge, odnosno da li postoje 
cjenovna ograničenja u vezi pružanja ovih usluga. 

Agencija za poštanski saobraćaj je aktom zaprimljenim 
pod brojem: UP-03-26-3-040-30/18 od 06.02.2019. godine 
dostavila odgovor na Zahtjev Konkurencijskog vijeća u kome 
se navodi da u cilju razumjevanja navedenih usluga ključno je 
razdvojiti kurirske poštanske usluge od usluge brze pošte jer se 
radi o posebnim poštanskim uslugama i poštanskim uslugama 
na slobodnom tržištu, naime predmetom kurirske poštanske 
usluge i usluge brze pošte mogu biti pismonosne i paketske 
pošiljke, da usluge brze pošte (EMS) spadaju u posebne 
poštanske usluge koje obavljaju JPO i obavezno se organizuju 
na čitavom području BiH svakog radnog dana, najmanje 5 dana 
u nedelji tj. pošiljalac može da se izabere da pismonosna ili 
paketska pošiljka prenese kao EMS a kojom se zahtjeva 
poseban postupak i uslovi vezani za prijem, otpremu, prevoz i 
prispjeće i uručenje poštanskih pošiljaka, dok kurirske usluge 
su usluge na slobodnom tržištu koje ne moraju biti 
organizovane na cijelom području BiH svakog radnog dana 
najmanje 5 dana. 

Predmetom kuriskih usluga mogu biti sve paketske i 
pismonosne pošiljke ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 48. 
stav 1., 2. i 3. Opštih uslova, te kurirske usluge mogu obavljati 
svi operateri poštanskog saobraćaja uz poštovanje cjenovnih 
ograničanja u odnosu na rezervisane usluge koje su utvrđene 
Zakonom o poštama BiH ako posjeduju ovlaštenje ili licencu 
izdatu od strane Agencije. 

Da JPO u pogledu usluga prenosa pošiljaka brze pošte, u 
skladu sa članom 28. stav 11. Opštih uslova, tehnološki 
postupak prenosa EMS pošiljaka mogu regulisati posebnim 
uputstvom, te da operateri u BiH uključujući i JPO koji pružaju 
kurirske usluge i usluge brze pošte nisu dužni imati iste cijene 
usluga, jer se radi o dvije vrste različitih usluga, te da Agencija 
kao regulator ne propisuje koje cijene moraju imati JPO a koji 
ostali poštanski operateri. 

Konkurencijsko vijeće se ponovno obratilo Agenciji za 
poštanski saobraćaj BiH aktom broj: UP-03-26-3-040-68/18 od 
dana 25.04.2019. godine sa zahtjevom da se dostave podaci o 
ostvarenim prihodima privatnih poštanskih operatera u vršenju 
kurirskih usluga u 2017. godini na prostoru BiH, kao i iste 
podatke za javne poštanske operatere ukoliko su vršili 
imenovanu kurirsku uslugu, te Agencija za poštanski saobraćaj 
BiH aktom zaprimljenim pod brojem: UP-03-26-3-040-69/18 
od dana 09.05.2019. godine dostavilo tražene podatke. 

6. Usmena rasprava 

U daljem toku postupka, budući da se radi o postupku 
stranaka sa suprotnim interesima, Konkurencijsko vijeće je 
zakazalo usmenu raspravu, u skladu sa članom 39. Zakona, za 
dan 06.03.2019. godine (pozivi dostavljeni dana 20.02.2019. 
godine Podnosiocu zahtjeva aktom broj: UP-03-26-3-040-
35/18, BH Poštama aktom broj: UP-03-26-3-040-34/18, HP 
Mostar aktom broj: UP-03-26-3-040-33/18 i Poštama Srpske 
aktom broj: UP-03-26-3-040-32/18). 

Pošte Srpske su aktom broj: UP-03-26-3-040-37/18 
zaprimljenim dana 28.02.2019. godine putem fax-a zatražile 
odgodu usmenu rasprave u cilju pripreme dokumentacije, te je 
ovaj organ cijeneći razloge istu odgodio za dan 20.03.2019. 
godine i o tome obavijestio sve stranke u postupku (dana 
04.03.2019. godine aktima broj: UP-03-26-3-040-38/18 - BH 

Poštu, UP-03-26-3-040-39/18 - Pošte Srpske, UP-03-26-3-040-
40/18 - HP Mostar i UP-03-26-3-040-41/18 – Udruženje). 

Podnosilac zahtjeva je također zatražio odgodu usmene 
rasprave aktom broj: UP-03-26-3-040-43/18 zaprimljenim dana 
06.03.2019. godine, zbog ranije preuzetih obaveza, te je ovaj 
organ cijeneći razloge istu odgodio za dan 25.03.2019. godine i 
o tome obavijestio sve stranke u postupku (dana 07.03.2019. 
godine aktima broj: UP-03-26-3-040-44/18 - BH Poštu, UP-03-
26-3-040-46/18 - Pošte Srpske, UP-03-26-3-040-45/18 - HP 
Mostar i UP-03-26-3-040-47/18 - Udruženje). 

Na usmenoj raspravi održanoj dana 25.03.2019. godine u 
prostorijama Konkurencijskog vijeća u ime stranaka u postupku 
su pristupili njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici kojom 
prilikom su imali mogućnost da jedni drugima postavljaju 
pitanja i razjasne međusobno sporne stvari, Podnosilac 
zahtjeva, kao i JPO su ostale pri dosadašnjim iskazima, kao i 
dali dodatna pojašnjenja i odgovore na nejasnoće koje su se 
pojavile tokom postupka (Zapisnik sa usmene rasprave, akt 
broj: UP-03-26-3-040-54/18). 

Voditelj postupka je naložio Zaključkom sa usmene 
rasprave da da se svi dokumenti, dokazi i izjašnjenja dostave u 
roku od 10 dana od dana održavanja rasprave, te da se zakaže 
nova usmena rasprava nakon dostavljanja tražene 
dokumentacije. 

Dana 04.04.2019. godine zaprimljeni su traženi podaci 
pod brojem: UP-03-26-3-040-54/18 od BH Pošta, traženi 
podaci broj: UP-03-26-3-040-55/18 od Udruženja, dana 
05.04.2019. godine zaprimljeni su traženi podaci pod brojem: 
UP-03-26-3-040-56/18 od Pošta Srpske, traženi podaci broj: 
UP-03-26-3-040-57/18, UP-03-26-3-040-58/18 i UP-03-26-3-
040-59/18 od HP Mostar. 

Nova usmena rasprava zakazana je za dan 25.04.2019. 
godine u skladu sa članom 149. stav 2. Zakona o upravnom 
postupku, kao nastavak usmene rasprave održane dana 
25.03.2019. godine (pozivi dostavljeni Podnosiocu zahtjeva 
aktom broj: UP-03-26-3-040-63/18 - BH Poštu, UP-03-26-3-
040-61/18 - Pošte Srpske, UP-03-26-3-040-62/18 - HP Mostar i 
UP-03-26-3-040-60/18 - Udruženje dana 10.04.2019. godine). 

U međuvremenu je Podnosilac zahtjeva aktom 
zaprimljenim pod brojem: UP-03-26-3-040-64/18 od dana 
19.04.2019. godine zatražio uvid u spis, koji mu je u skladu sa 
članom 37. Zakona i odobreno aktom broj: UP-03-26-3-040-
65/18 dana 24.04.2019. godine (akt o uvidu u spis broj: UP-03-
26-3-040-66/18 dana 24.04.2019. godine) 

Na usmenoj raspravi održanoj u prostorijama 
Konkurencijskog vijeća dana 25.04.2019. godine (Zapisnik 
broj: UP-03-26-3-040-67/18 od 25.04.2019. godine), u ime 
stranaka u postupku su pristupili njihovi zakonski zastupnici i 
punomoćnici kojom prilikom su se dodatno izjasnile na 
činjenice i okolnosti o kojima se do sada nisu izjasnile, te dale 
završnu riječ u vezi predmetnog postupka. 

Voditelj postupka je naložio Zaključkom sa usmene 
rasprave da se dostave traženi podaci, te su BH Pošte aktom 
zaprimljenim pod brojem: UP-03-26-3-040-70/18 dana 
09.05.2019. godine dostavile podatke print screen aplikacije 
SELECT za 2018. godinu sa podacima količine pošiljki 
uručenih brzom poštom i uručenih kurirskom uslugom na 
mjesečnom nivou, te grafički prikaz navedenih podataka. 

HP Mostar aktom zaprimljenim pod brojem: UP-03-26-3-
040-72/18 od dana 10.05.2019. godine i aktom broj: UP-03-26-
3-040-74/18 od dana 13.05.2019. godine dostavili podatke koji 
se odnose na ostvarene prihode i rashode brze pošte (2015-
2018), kao i podatke o učešću pošiljaka brze pošte preko 31,5 
kg u odnosu na pošiljke do 31,5 kg (2015-2017). 

Pošte Srpske aktom zaprimljenim pod brojem: UP-03-26-
3-040-73/18 od dana 13.05.2019. godine dostavili su podatke 
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koji se odnose na podatak u vezi usluge "uručenje odmah" u 
okviru usluge brze pošte (pošiljka koja glasi za područje istog 
grada koje je pokriveno dostavom pošiljaka i iste se uručuju u 
roku od 3 sata) za 2018. godinu (162 pošiljke u ukupnom 
iznosu od 1567, 15 KM te da je učešćše navedene usluge u 
ostvarenom prihodu brze pošte iznosio 0,05%), te da ne vrše 
dostavu kurirskih pošiljaka, odnosno od vrata do vrata, jer ne 
posjeduju "pokretne šaltere" pomoću kojih bi eventualno mogli 
izvršiti evidentiranje pošiljke prije dostave primaocu. 

Podnosilac zahtjeva je aktom zaprimljenim pod brojem: 
UP-03-26-3-040-71/18 dana 09.05.2019. godine dostavio 
podatke koji se odnose na prihode članica udruženja po osnovu 
obavljanja kurirskih usluga (2015-2018), tabelarni pregled 
ukupnih prihoda od kurirskih usluga privatnih i javnih 
poštanskih operatera (2015-2018). 

7. Utvrđeno činjenično stanje i ocjena dokaza 

Nakon sagledavanja relevantnih činjenica i dokaza 
utvrđenih tokom postupka, činjenica iznijetih na usmenoj 
raspravi, podataka i dokumentacije mjerodavnih institucija, 
pojedinačno i zajedno, te na osnovu izvedenih dokaza 
Konkurencijsko vijeće je utvrdilo sljedeće: 
- da su Udruženje osnovali privredni subjekti čiji je osnovni 

kapital u privatnom vlasništvu i to: "A2B Express 
delivery" d.o.o. Braće Mulića 48, 71000 Sarajevo, "In 
Time" d.o.o. Braće Baljić 1A, 71000 Sarajevo, "Euro 
Express" d.o.o. Jovana Dučića 23A, 71000 Banja Luka, i 
"Express One" d.o.o. Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo koji 
između ostalog, a prema važećim licencama izdatim od 
strane Agencije za poštanski saobraćaj obavljaju 
djelatnost kurirskih usluga na cijeloj teritoriji Bosne i 
Hercegovine; 

- da oblast poštanskog saobraćaja uključujući i kurirske 
usluge, definisane su zakonskim i podzakonskim aktima; 

- da je BiH donijela odluku o ratifikaciji akata Svjetskog 
poštanskog saveza (Međunarodni ugovori 2/09, 8/13 i 
3/17) 

- da je oblast poštanskog prometa u zemljama EU 
regulisana i direktivama Evropske komisije (Direktiva 
1997/67/ EC, Direktiva 2002/39/EC i Direktiva 
2008/6/EC); 

- da je članom 2. stav 1. tačka r) Zakonom o poštama BiH 
propisano da "kurirske usluge" znače poštanske usluge s 
dodatnom vrijednošću, koje davalac poštanskih usluga 
obavlja na osnovu posebnog zahtjeva pošiljaoca, a 
podrazumijevaju preuzimanje pismonosne pošiljke na 
adresi pošiljaoca, te direktan prenos i uručenje na adresi 
primaoca; 

- da je članom 3. stav 1. tačka i) propisano da cijene 
rezervisanih poštanskih usluga su pod državnom 
kontrolom, a ukoliko se ovakvim cijenama ne obezbjeđuje 
pokriće stvarnih troškova i razvojne potrebe poštanskog 
sistema, država i entiteti obezbjeđuju subvencije javnim 
poštanskim operaterima. Nije dozvoljeno 
subvencionisanje nerezervisanih i drugih poštanskih 
usluga iz sredstava rezervisanih poštanskih usluga, dok je 
stavom j) istog člana propisano da konkurencija u 
poštanskom saobraćaju podstiče se do nivoa kojim se ne 
ugrožava društvena funkcija univerzalnih poštanskih 
usluga, kao i da međusobna saradnja javnih poštanskih 
operatera ne smije da bude monopolistički orijentisana i 
mora da se zasniva na čistim ekonomskim odnosima u 
interesu svih građana Bosne i Hercegovine (stav j); 

- da je članom 6. stav 1. tačka g) Zakona o poštama BiH 
propisano da u okviru univerzalnih poštanskih usluga, 
rezervisane poštanske usluge u unutrašnjem i 

međunarodnom saobraćaju obuhvaćaju prijem, otpremu, 
prevoz, prispijeće i uručenje kurirske usluge, ukoliko 
iznos tarife nije deset puta veći od obične tarife, iz čega 
proizilazi da se privatni poštanski operateri mogu baviti 
pružanjem kurirske usluge čak i u dijelu rezervisane 
usluge ali samo ukoliko je iznos tarife - cijene deset puta 
veći od "obične tarife". To praktično znači, imajući u vidu 
činjenicu da je obična tarifa zakonski određena na iznos 
0,90 KM, da privatni poštanski operater može pružati 
kurirsku uslugu u rezervisanoj poštanskoj usluzi samo 
ukoliko je cijena za takvu uslugu 9,00 KM ili više; 

- da je članom 8. Zakona o poštama BiH propisano da JPO 
mogu da organizuju i obavljanje kurirskih usluga koje su 
liberalizovane i nalaze se na tržištu; 

- da u okviru univerzalnih poštanskih usluga, postoje 
rezervisane poštanske usluge koje mogu da obavljaju 
samo JPO; 

- da pored JPO postoje i drugi operateri poštanskog 
saobraćaja mogu imati ovlašćenja za pružanje 
nerezervisanih i ostalih poštanskih usluga (član 8. stav 2. 
tačka c) Zakona o poštama BiH); 

- da ovlašćenje za rad poštanskim opreraterima daje i 
oduzima, u skladu s odredbama ovog zakona, Agencija za 
poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine, uz saglasnost 
Ministarstva komunikacija i saobraćaja; 

- da je članom 12. stav 1. Zakona o poštama BiH propisano 
da svaki operater poštanskog saobraćaja je obavezan da 
prenos poštanskih pošiljaka koje primi od bilo kojeg 
drugog operatera poštanskog saobraćaja na području 
Bosne i Hercegovine tretira na potpuno jednak način, kao 
i prenos poštanskih pošiljaka koje mu je povjerilo bilo 
koje fizičko ili pravno lice u Bosni i Hercegovini, dok je 
stavom 2. istog člana propisano da operateri poštanskog 
saobraćaja mogu između sebe zaključivati bilateralne i 
multilateralne sporazume uz saglasnost Agencije, a koji 
moraju biti u skladu s principima poštanske politike 
utvrđenim ovim zakonom; 

- da je članom 13. stav 1. Zakona o poštama BiH propisano 
da prenos poštanskih pošiljaka između entiteta tretira se 
kao unutrašnji poštanski saobraćaj i ne može se 
ograničavati administrativnim mjerama, dok je stavom 2. 
istog člana propisano da operateri poštanskog saobraćaja, 
uz saglasnost Agencije, usaglašavaju načine i pravce 
poštanske razmjene, uvažavajući principe ekonomičnosti, 
efikasnosti i bezbjednosti; 

- da je članom 15. stav 1. propisano da JPO pokriće 
gubitaka, u slučaju kada cijene rezervisanih poštanskih 
usluga ne pokrivaju njihove troškove, nadoknađuju iz 
drugih prihoda ostvarenih vršenjem poštanskih usluga, 
dok je stavom 2. istog člana propisan oda radi 
ostvarivanja utvrđenih principa poštanske politike, JPO su 
dužni da obezbijede takav interni računovodstveni sistem 
iz kojeg će se vidjeti struktura prihoda i troškova 
rezervisanih i nerezervisanih univerzalnih usluga, te 
struktura i visina prihoda i troškova posebnih poštanskih 
usluga. Interni računovodstveni sistemi moraju da 
obezbijede lokaciju troškova svih poštanskih usluga u 
skladu sa standardima Evropske unije, te stavom 3) istog 
člana propisano je da međusobne refundacije, na osnovu 
međunarodnih i međuoperaterskih poštanskih usluga, 
moraju da pokriju troškove prenosa i prerade poštanskih 
pošiljaka; 

- da definisanje kurirskih usluga nije sadržano u entitetskim 
Zakonima, te da je članom 13. Zakona o poštanskom 
prometu FBiH kao posebna usluga propisana usluga brze 
pošte (EMS), dok je članom 7. Zakona o poštama RS 
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propisano da poštanske usluge pored univerzalnih, 
finansijskih elektronskih i dopunskih obuhvataju i ostale 
poštanske usluge; 

- da je članom 18. stav 1. Zakona o poštama RS propisano 
da operateri poštanskog saobraćaja određuju poštarinu za 
univerzalone poštanske usluge polazeći od realnih 
troškova, uvažavajući principe da poštarina treba da bude 
pristupačna za sve korisnike, dok je stavom 2. istog člana 
propisano da Vlada RS daje saglasnost na Cjenovnik 
poštanskih usluga kojim se uređuje poštarina za 
rezervisane poštanske usluge; 

- da je članom 9. stav 1. tačka 9) Zakona o poštanskom 
prometu FBiH propisano da cijene rezervisanih 
poštanskih usluga su pod državnom kontrolom, a ukoliko 
se ovakvim cijenama ne osigurava pokriće stvarnih 
troškova i razvojne potrebe poštanskog sistema, Vlada 
Federacije dužna je osigurati dodatne usluge poštanskim 
operatorima. Nije dozvoljeno subvencioniranje 
nerezervisanih i drugih poštanskih usluga iz sredstava 
rezervisanih poštanskih usluga, dok je članom 34. stav 3. 
propisano da nadležno Ministarstvo vrši nadzor nad 
tarifnom politikom za rezervisane usluge; 

- da je članom 26. stav 2. Opštih uslova (BiH) propisano da 
se kao posebna poštanska usluga u smislu stava (1) ovog 
člana pošiljatelj može izabrati da mu se pošiljka prenese 
kao pošiljka brze pošte (EMS), dok je članom 28. stav.1 
propisano da pošiljka brze pošte je poštanska usluga koja 
podrazumijeva preuzimanje poštanske pošiljke na osnovu 
posebnog zahtjeva pošiljatelja (putem telefona i sl.), na 
adresi koju odredi pošiljatelj, ili u poštanskom uredu, te 
uručuje na adresi primatelja. EMS pošiljka uručuje se u 
roku koji odredi pošiljatelj, a prema ponudi operatera 
poštanskog prometa i može biti mase do 31,5 kg; 

- da je članom 28. stav 11. Opštih uslova (BiH) propisano 
da se tehnološki postupak prenosa EMS pošiljaka 
operateri poštanskog prometa regulišu posebnim 
uputstvom; 

- da je članom 18. stav 3. tačka 4) Pravilnika o opštim 
uvjetima za pružanje poštanskih usluga (Pravilnik FBiH) 
propisano da se pod posebnim uslugama u smislu stava 2. 
ovog člana smatraju se usluge prijama, prijenosa i 
uručenja pošiljke brze pošte (EMS), dok je članom 23. 
stav 1. istog Pravilnika propisano da pošiljka brze pošte je 
kurirska usluga koja podrazumijeva preuzimanje 
poštanske pošiljke na osnovu posebnog zahtjeva 
pošiljaoca (putem telefona i sl.), na adresi koju odredi 
pošiljaoc, te uručuje na adresi primaoca. EMS pošiljka 
uručuje se u roku koji odredi pošiljalac, prema ponudi 
poštanskih operatora; 

- da je članom 27. Posebnih uslova za vršenje poštanskih 
usluga (u daljem tekstu: Posebni uslovi RS) propisano da 
ostale poštanske usluge obuhvataju posebne poštanske 
usluge, dopunske poštanske usluge, poštanske usluge po 
službenoj dužnosti ili na zahtjev korisnika usluga i 
poštanske usluge na slobodnom tržištu, dok je članom 28. 
stav 3. tačka b) propisano da se kao posebna poštanska 
usluga može izabrati da se pošiljka prenese kao pošiljka 
brze pošte (EMS); 

- da je članom 30. stav 1. Posebnih uslova RS propisano da 
pošiljka brze pošte (EMS) je poštanska usluga koja 
podrazumijeva preuzimanje poštanske pošiljke na osnovu 
posebnog zahtjeva pošiljaoca (putem telefona i sl) na 
adresi koju odredi pošiljalac ili u jedinici poštanske 
mreže, te uručuje na adresi primaoca, u roku koji odredi 
pošiljalac, a prema ponudi Pošte; 

- da je prema članu 23. stav 4. Pravilnika FBiH propisano 
da EMS pošiljka može biti mase do 31,5 kg, dok je 
članom 30. stav 4. Posebnih uslova RS propisano da 
pošiljka brze pošte (EMS) može biti mase do 50 kg za 
područje Republike Srpske; 

- da je članom 50. stav 1. Posebnih uslova RS propisano da 
su kurirske usluge poštanske usluge sa dodatnom 
vrijednošću koje Pošta vrši na osnovu posebnog zahtjeva 
pošiljaoca, a podrazumijevaju preuzimanje poštanskih 
pošiljaka na adresi pošiljaoca, direktan prenos, te uručenje 
na adresi primaoca, dok je stavom 2. istog člana propisano 
da pod dodatnom vrijednošću u smislu stava (1) ovog 
člana, podrazumijeva se, po posebnom zahtjevu 
pošiljaoca: ugovoreno vrijeme i mjesto preuzimanja, 
brzina prenosa, elektronsko praćenje prenosa, te uručenje 
u dogovorenom roku i na dogovorenoj adresi. Pošta mora 
imati mogudnost da u svakom trenutku u toku prenosa 
postupi po zahtjevu pošiljaoca, dok je stavom 3. propisano 
da se Pošta mora pridržavati cjenovnih ograničenja u 
odnosu na rezervisane usluge koje su utvrđene zakonom; 

- da Agencija za poštanski saobraćaj BiH (APP) izdaje 
licence za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga 
(izuzev rezerviranih) i ostalih poštanskih usluga (izuzev 
kurirskih) i licence za obavljanje kurirskih usluga, te da 
izdate licence se izdaju na period od 4 godine uz 
prethodnu saglasnost Ministarstva za komunikaciju i 
promet BiH; 

- da APP izdaje i ovlaštenje javnim poštanskim operaterima 
koji su direktno Zakonom o poštama BiH ovlašteni 
obavljati sve poštanske usluge; 

- da APP vodi registar ovlaštenja JPO (24.07.2009. godine 
datum izdavanja ovlaštenja bez roka važenja) i registar 
licenci za ostale poštanske operatere; 

- da članice Udruženja posjeduju licencu za obavljanje 
kurirskih usluga; 

- da je APP donijela Odluku o jedinstvenoj tarifnoj politici 
za rezervisane poštanske usluge na području BiH 
definisanih članom 6. Zakona o poštama, te je članom 1. 
stav 4. propisano da su posebne poštanske usluge, 
dopunske poštanske usluge po zahtjevu pošiljaoca ili 
primaoca, i usluge po službenoj dužnosti, definisane 
Opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga sastavni 
su dio obavljanja rezervisanih poštanskih usluga; 

- da je članom 24. stav 1. tačka 1. Zakona o PDV-u 
propisano da su javne poštanske usluge oslobođenje od 
plaćanja PDV, te da je članom 24. stav 1. Pravilnika o 
primjeni PDV-a propisano da se porezno oslobađanje iz 
člana 24. stav 1. tačka 1. Zakona, odnosi se na javne 
poštanske usluge. Javnim poštanskim uslugama 
podrazumijevaju se sve usluge koje obavljaju javni 
poštanski operateri u skladu sa Zakonom o poštama Bosne 
i Hercegovine; 

- da su JPO zaključili Sporazum o prijenosu pošiljaka brze 
pošte između javnih poštanskih operatera, u cilju 
regulisanja tehničko-tehnoloških procesa prijema, 
prenosa, razmjene i uručenja pošiljki, kao i rokove 
pružanja poštanske usluge na međuoperatorskoj razini na 
području cijele BiH; 

- da sastavni dio "Sporazuma" čine Prilog 1. Popis lokacija 
sa rokom uručenja i Prilog 2. Tačke razmjene i vremena 
razmjene zaključaka brze pošte izmedu javnih poštanskih 
operatera; 

- da je navedenim Sporazumom regulisan prenos pošiljaka 
brze pošte odnosno način prijema, prevoz i uručenje 
pošiljaka brze pošte, posebne usluge sa pošiljkama brze 
pošte, cijene usluga i naknada između operatera, rokovi 
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prenosa, naknade štete i druga pitanja vezana za saradnju i 
zajednički nastup u prenosu pošiljaka brze pošte na 
cijelom području BiH; 

- da svaki operater određuje iznos cijene usluge za 
primljenu pošiljku na svom području, te u slučaju 
posredovanja kada jedan operater za svog klijenta 
naručuje uslugu kod drugog operatera, visina cijene 
usluge određena je od strane naručitelja usluge, te u ovom 
slučaju operater koji prima pošiljku dobija naknadu u 
skladu sa odredbamasporazuma iz poglavlja naknade; 

- da naknade za uručenje pošiljke od drugog operatera 
iznosi 3,00 KM po pošiljci, te ova naknada uključuje sve 
pošiljke mase do 50 kg, zbirne pošiljke koje uključuju 
maksimalno do 3 pojedinačne pošiljke, kao i posebna 
rukovanja sa pošiljkom koja su zahtijevana prilikom 
uručenja; 

- da naknada za prijem pošiljke po zahtjevu drugog 
operatera iznosi 3,00 KM po pošiljci, te ova naknada 
uključuje sve radnje operatera kao i kod redovnog 
preuzimanja pošiljke brze pošte od vlastittog korisnika 
osim naplate usluge; 

- da se obračun između strana Sporazuma sačinjava 
mjesečno na bazi usaglašenih podataka; 

- da je navedeniom Sporazumom određeni rokovi prijenosa 
pošiljaka brze pošte; 

- da su izrečene prekršajne kazne za privatne operatere koji 
su obavljajući kurirske usluge ušli u segment rezervisane 
usluge; 

- da na osnovu dostavljenih podataka APP, u 2017. godini, 
pojedinačno tržišno učešće na relevantnom tržištu BH 
Pošta je bila zastupljena u procentu od 5,84%, Pošte 
Srpske 9,73%, HP Mostar 3,38%, te je njihov zajednički 
udio iznosio 18,94%. 

- da na osnovu dostavljenih podataka APP, u 2017. godini 
Podnosilac zahtjeva, odnosno njene članice u navedenom 
periodu su imale pojedinačno tržišno učešće na 
relevatnom tržištu i to In Time u procentu od 8,06%, Euro 
Express od 11,20%, A2B Express Delivery od 12,30% i 
Express One od 10,33%, te njihov zajednički udio je 
iznosio 41,88%; 

- da su prihodi od usluga brze pošte posmatrajući u periodu 
2015-2018. godina bili u porastu kod sva tri JPO, mada u 
ukupnom prihodu čine jako mali procenat učešća u 
posmatranom periodu (BH Pošte učešće u rasponu 0,40-
2,08%, RS Pošte 1,62-4,28%, HP Mostar 0,00-4,37%); 

- da su ostvareni prihodi od pružanja kurirskih usluga 
članica Udruženja u u periodu 2015-2018. godina bili 
različiti odnosno gledajući kroz godine kod privrednog 
subjekta Euro Express se bilježi blagi porast ostvarenih 
prihoda kao i kod privrednog subekta Express One (osim 
u 2017 godini), dok se kod privrednog subjekta IN Time 
bilježi porast prihoda u 2016. godini u odnosu na 2015. te 
pad ostvarenih prihoda u 2017. i onda povećanje u 2018. 
godinu u odnosu na 2017., i privredni subjekat A2B 
Delivery bilježi porast prihoda u 2016. godini u odnosu na 
2015., zatim slijedi pad prihoda u 2017, te ponovni porast 
prihoda u 2018. godini; 

7.1. Zabranjeni sporazum JPO BH Pošte, Pošte Srpske i HP 
Mostar 

Podnesenim Zahtjevom, Podnosilac zahtjeva nadalje 
smatra da su JPO BH Pošte, RS Pošte i HP Mostar izvršili 
povredu Zakona o konkurenciji, sklapanjem zabranjenog 
sporazuma iz člana 4. stav (1) tač. a) i d) te traži od 
Konkurencijskog vijeća donošenje rješenja kojim se utvrđuje da 
Sporazum o prijenosu pošiljaka brze pošte između javnih 

poštanskih operatera zabranjen, kao i da utvrdi povrede opisane 
prijavom te da donese odgovarajuću odluku. 

Članom 4. stav (1) Zakona o konkurenciji propisano je da 
su zabranjeni sporazumi, ugovori, pojedine odredbe sporazuma 
ili ugovora, zajednička djelovanja i prešutni dogovori 
privrednih subjekata, kao i odluke i drugi akti privrednih 
subjekata, koji za cilj i posljedicu imaju sprečavanje, 
ograničavanje ili narušavanje tržišne konkurencije na 
relevantnom tržištu, a koji se odnose na: 

a) Direktno ili indirektno utvrđivanje kupovnih i 
prodajnih cijena ili bilo kojih drugih trgovačkih 
uslova; 

d) Primjenu različitih uslova za identične transakcije sa 
drugim privrednim subjektima, dovodeći ih u 
nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju; 

Sporazumi zabranjeni u skladu sa stavom (1) člana 4. 
Zakona o konkurenciji su ništavni. 

Također, članom 101. Ugovora o funkcionisanju 
Evropske unije, sa kojim je usklađen član 4. Zakon o 
konkurenciji, zabranjuju se zajednička djelovanja preduzetnika 
koji štete postojećoj ili potencijalnoj tržišnoj konkurenciji, a u 
konačnici potrošačima. Zabranjenim sporazumima se 
prvenstveno nastoji ostale tržišne učesnike/konkurente isključiti 
s tržišta, kako bi stvorili mogućnost povisivanja cijena, te 
ostvarivanja dodatne dobiti. 

Dakle, zabranjeni su sporazumi između preduzetnika, 
privrednih subjekta koji su stvarni ili potencijalni konkurenti na 
tržištu, a zabranom su obuhvaćeni kako horizontalni, tako i 
vertikalni sporazumi. 

Nadalje, navedenim članom 101. Ugovora o 
funkcionisanju Evropske unije se zabranjuje antikonkurencijsko 
ponašanje koje nastaje kao rezultat usklađene volje dva ili više 
poduzetnika, a što se je i usaglašeno u sudskoj praksi Evropske 
unije, obzirom da je Evropski sud u presudi donesenoj u 
predmetu: "Bayer AG v. Commision of the European 
Communities" od dana 26.10.2000. godine, utvrdio da je 
koncept sporazuma u smislu člana 85. stav 1 Ugovora o 
Evropskoj zajednici (član 101. Ugovor o funkcionisanju 
Evropske unije), usmjeren na postojanje volje između najmanje 
dvije strane. Odnosno, neophodna je usklađena volja privrednih 
subjekata i namjera za štetnim postupanjem. 

Podnosilac Zahtjeva u samom Zahtjevu i tokom postupka, 
navodi da JPO udruživanjem radi obavljanja djelatnosti 
"kurirske usluge" na način da su zaključili pomenuti sporazum, 
stvaraju trgovinske uslove na teritoriju cijele BiH koji su 
drastično različiti od uslova po kojima posluju privatni 
poštanski operateri čime su neopravdano dovedeni u potpuno 
različitu situaciju u odnosu na JPO jer su u potpuno 
neravnopravnom položaju prilikom nuđenja kurirskih usluga u 
odnosu na JPO, kao i da na osnovu pomenutog sporazuma JPO, 
suprotno dosadašnjim ograničenjima dostavljanja pošiljki do 
određenih "teritorijalnih granica" sada ukidaju te granice i 
stvaraju apsolutno slobodan prostor za njihovu djelatnost na 
nivou cijele BiH. 

Podnosilac zahtjeva također ističe da JPO neosnovano 
koriste povlastice koje su im uspostvaljene propisima koji 
ograničavaju privatni sektor referišući se na odredbe Zakona o 
PDV-u u pogledu oslobađanja od plaćanja PDV-a JPO i 
odredbi člana 6. Zakona o poštama BiH u smislu cjenovnih 
ograničenja kojih se moraju pridržavati privatni poštanski 
operateri. 

Konkurencijsko vijeće je u predmetnom postupku 
ispitivalo u okviru Zakona o konkurenciji, a u skladu sa svojim 
nadležnostima propisanim istim zakonom, da li je došlo do 
ispunjenja bića djela iz člana 4. stav (1) pod a) i d) Zakona o 
konkurenciji. 
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U toku postupka, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da 
prema zakonskim odredbama, JPO pored rezervisanih usluga 
koje mogu samo oni obavljati, mogu obavljati i kurirske usluge 
u okviru rezervisane usluge koja je determinisana cjenovnim 
ograničenjenima, kao i kurirske usluge koje su liberalizovane i 
nalaze se na tržištu. Pritom JPO kao ni privatni poštanski 
operateri nisu teritorijalno ograničeni u pružanju svojih usluga, 
odnosno prenos poštanskih pošiljaka tretira se kao unutrašnji 
poštanski saobraćaj i ne može se ograničavati administrativnim 
mjerama, što i sam Podnosilac zahtjeva priznaje. 

Nadalje, svi poštanski operateri mogu sklapati bilateralne 
i multirateralne sporazume uz saglasnost Agencije za poštanski 
saobraćaj, a koji moraju biti u skladu s principima poštanske 
politike utvrđenim zakonom, te su JPO i zaključili Sporazum o 
prijenosu pošiljaka brze pošte, te da na osnovu člana 28. stav 
11. Opštih uslova (BiH) propisano da se tehnološki postupak 
prenosa EMS pošiljaka operateri poštanskog prometa regulišu 
posebnim uputstvom. 

Analizom predmetnog Sporazuma, utvrđeno je da se 
navedenim Sporazumom reguliše prenos pošiljaka brze pošte 
odnosno način prijema, prevoz i uručenje pošiljaka brze pošte, 
posebne usluge sa pošiljkama brze pošte, cijene usluga i 
naknada između operatera, rokovi prenosa i naknade štete, te je 
tako između ostalog određeno da svaki operater određuje iznos 
cijene usluge za primljenu pošiljku na svom području, da 
naknade za uručenje odnosno prijem pošiljke od drugog 
operatera iznosi 3,00 KM po pošiljci, da se obračun između 
strana Sporazuma sačinjava mjesečno na bazi usaglašenih 
podataka, te da su utvđene tačka razmjene i vrijeme uručenja 
zaključaka brze pošte. 

Pritom, Agencija za poštanski saobraćaj razgraničava 
odnosno pravi razliku između usluge brze pošte (EMS) koja 
spada u posebne poštanske usluge koje obavljaju JPO i 
obavezno se organizuju na čitavom području BiH svakog 
radnog dana, najmanje 5 dana u nedelji tj. pošiljalac može da se 
izabere da pismonosna ili paketska pošiljka prenese kao EMS a 
kojom se zahtjeva poseban postupak i uslovi vezani za prijem, 
otpremu, prevoz i prispjeće i uručenje poštanskih pošiljaka, dok 
kurirske usluge su usluge na slobodnom tržištu koje ne moraju 
biti organizovane na cijelom području BiH svakog radnog dana 
najmanje 5 dana. 

Neosporna je činjenica da su JPO na osnovu zakonske 
regulative oslobođeni od plaćanja PDV-a, kao i da privatni 
poštanski operateri obavljajući kurirske usluge u okviru 
rezervisane usluge moraju primjenjivati cjenovna ograničenja 
na osnovu čega postoji razlika između JPO i privatnih 
poštanskih operatera: 

Također, činjenica je i da su JPO usmjerili svoje 
poslovanje u smislu pružanja kurirskih usluga i usluga brze 
pošte što im je i zakonom dopušteno, kao i da su prihodi JPO 
od usluga brze pošte posmatrajući u periodu 2015-2018. godina 
bili u porastu kod sva tri JPO, ali prema dostupnim podacima 
(tabela 1.) niti pojedinačno niti zajedno JPO nemaju 
dominantan položaj na navedenom tržištu. 

Podnosilac zahtjeva prvenstveno ukazuje na zakonska 
rješenja kojim se privatni poštanski operateri stavljaju u 
nepovoljniji položaj u odnosu na JPO, smatrajući prvenstveno 
da obračunavanjem PDV-a primjenom cjenovnih ograničenja u 
segmentu kurirskih usluga, kao i ne sprovođenjem liberalizacije 
u skladu sa EU Direktivama u smislu da kurirske usluge trebaju 
biti odvojene od ostalih poštanskih usluga, privatni poštanski 
operateri dovode u neravnopravan i nekonkurentan položaj. 

Napominjemo da Konkurencijsko vijeće u ovom postupku 
nije odlučivalo u vezi podataka i činjenica dostavljenih kako od 
strane Podnosioca zahtjeva tako i od strane JPO koji se odnose 
na eventualnu primjenu drugih propisa budući da je primjena 

tih propisa u nadležnosti drugih organa (pitanje oslobađanja od 
plaćanja PDV-a, cjenovna ograničenja kuririskih usluga u 
sklopu rezervisanih usluga, posjedovanje licenci za cestovni 
prevoz, prijavljivanje privatnih poštanskih operatera Agenciji 
za poštanski promet zbog kršenja zakona, nevođenje 
knjigovodstvenih evidencija u skladu sa članom 15.stav 2. 
Zakona o poštama i dr.) 

Cijeneći sve izvedene dokaze posebno kao i u njihovoj 
međusobnoj povezanosti, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da 
se ne može smatrati da postoji zabranjeni sporazum između 
JPO BH Pošte, Pošte Srpske i HP Mostar kojim je Podnosilac 
zahtjeva doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na 
konkurenciju, odnosno, ne postoji povreda člana 4. stav. 1 tačka 
a) i d) Zakona, jer Sporazum nije sporazum u smislu vršenja 
osnovne usluge EMS-a već njene završne radnje (uručenje 
pošiljke) kojom se vršenje osnovne usluge čini efikasnijom. 

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je odlučilo 
kao u tački 1. dispozitiva ovog Rješenja. 

Konkurencijsko vijeće smatra da bi u pogledu interesa 
potrošača odnosno korisnika poštanskih usluga bilo poželjno 
otvaranje i ovih djelatnosti tržišnoj konkurenciji u mjeri u kojoj 
to neće dovesti u pitanje izvršavanje zadaća koje su im 
povjerene posebnim propisima, te u tom smislu i u skladu sa 
ovlastima iz člana 25. stav (f) Zakona daje preporuku da 
nadležna tijela prilikom izvršavanja svojih zakonskih 
nadležnosti vezanih za uređenja načina pružanja poštanskih 
usluga imaju u vidu da jaka tržišna konkurencija rezultira 
dobrobiti za krajnje potrošače, bilo da se radi o građanima bilo 
o privrednim subjektima. 

7.2. Zloupotreba dominantnog položaja JPO BH Pošte, 
Pošte Srpske i HP Mostar i povreda člana 9. stav 1. tačke a), 
b), c), i g) Odluke o definisanju kategorija dominantnog 
položaja 

Član 9. stav (1) Zakona propisuje da privredni subjekat 
ima dominantan položaj na relevantnom tržištu roba ili usluga, 
ako se zbog svoje tržišne snage može ponašati u značajnoj 
mjeri nezavisno od stvarnih ili mogućih konkurenata, kupaca, 
potrošača ili dobavljača, takođe uzimajući u obzir udio tog 
privrednog subjekta na tržištu, učešće koje na tom tržištu imaju 
njegovi konkurenti, kao i pravne i druge zapreke za ulazak 
drugih privrednih subjekata na tržište. 

Član 9. stav (3) Zakona pretpostavlja da više privrednih 
subjekata ima dominantan položaj na tržištu roba i/ili usluga 
ako na relevantnom tržištu dva ili tri privredna subjekta imaju 
zajedno tržišno učešće veće od 60,0%. 

Član 2. Odluke o definisanju kategorije dominantnog 
položaja dalje razrađuje pojam dominantnog položaja, te 
određuje da privredni subjekat na relevantnom tržištu proizvoda 
ili usluga ima dominantan položaj, kada se zbog svoje tržišne 
snage može ponašati i djelovati u značajnoj mjeri nezavisno od 
stvarnih ili mogućih konkurenata, kupaca, potrošača ili 
dobavljača, i na taj način ograničava ili sprečava efikasnu 
konkurenciju. 

Član 10. stav (2) tačke a) i c) Zakona propisuje da je 
zabranjena zloupotreba dominantnog položaja i to a) direktnim 
ili indirektnim nametanjem nelojalnih kupovnih i prodajnih 
cijena ili drugih trgovinskih uslova kojima se ograničava 
konkurencija i c) primjenu različitih uslova za istu ili sličnu 
vrstu poslova sa ostalim stranama, čime ih dovode u 
neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj. 

Član 9. Odluke o definisanju kategorije dominantnog 
položaja dalje razrađuje oblike zloupotrebe dominantnog 
položaja te određuje da zloupotreba dominantnog položaja od 
jednog ili više privrednih subjekata (zajednički dominantni 
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položaj), pored kriterija navedenih u članu 10. Zakona o 
konkurenciji, mogu se smatrati i sljedeći: 

a) diskriminacija u visini cijena (različite cijene) 
određenog proizvoda ili usluge na različitim 
relevantnim geografskim tržištima; 

b) stalna ponuda i prodaja kupcima proizvoda ili usluga 
po nelojalnim (niskim) cijenama što ima za 
posljedicu odvraćanja kupca od kupovine sličnih 
proizvoda ili usluga od konkurentnih dobavljača 
(tzv. "lojalni" popusti-ciljani prodajni popusti ili 
tajni popusti); 

c) određivanje cijene proizvoda ili usluge ispod 
troškova proizvodnje sa ciljem eliminisanja 
konkurencije i 

g) mogućnost privrednog subjekta da određuje uslove 
na relevantnom tržištu s obzirom na njegovu ponudu 
ili potražnju što omogućuje neopravdano 
povećavanje profita; 

Podnosilac Zahtjeva u samom Zahtjevu i tokom postupka, 
tvrdi da se zloupotreba dominantnog položaja sva tri JPO 
ogleda u tome da su koristeći dominantan položaj zaključili 
sporni sporazum, te neobračunavanjem PDV-a klijentima - 
korisnicima nameću nelojalne kupovne cijene usluge u odnosu 
na cijene koje mogu ponuditi privatni poštanski operateru u 
smislu člana 6. Zakona o poštama BiH, te da takvi postupci 
dovode do različitih uslova za isti posao čime su privatni 
poštanski operateri stavljeni u neravnopravan i nekonkurentan 
položaj. 

Konkurencijsko vijeće je tokom provođenja postupka, 
utvrdilo da na relevatnom tržištu kurirskih usluga, JPO BH 
Pošte, Pošte Srpske i HP Mostar niti pojedinačno niti zajedno 
nemaju dominantan položaj (tabela 1.), pri čemu je s obzirom 
na neujednačenost zakonskih i podzakonskih propisa na 
državnom i entitetskim nivoima (u Zakonu o poštama BiH data 
je definicija kurirske usluge ali ne i usluge brze pošte, dok je u 
FBiH prema Pravilniku o opštim uvjetima pošiljka brze pošte 
EMS definisana kao kurirska usluga, a prema Općim uvjetima 
za obavljanja poštanskih usluga BiH i Posebnim uslovima za 
vršenje poštanskih usluga u RS data definicija pošiljke brze 
pošte bez određenja da se radi o kurirskoj usluzi), posmatralo 
podatke o ukupno ostvarenim prihodima JPO koji uključuju i 
kurirske usluge i usluge brze pošte EMS. 

Konkurencijsko vijeće je u toku postupka utvrdilo da je u 
2017. godini na relevantnom tržištu kurirskih usluga osim JPO i 
članica Udruženja, bilo još 7 poštanskih operatera koji su 
obavljali navedenu uslugu. 

U vezi činjenice koja se odnosi na neobračunavanje PDV-
a od strane JPO BH Pošte, Pošte Srpske i HP Mostar na osnovu 
odredbi Zakona o PDV-u i Pravilnika o primjeni PDV-a kojim 
su javne poštanske usluge oslobođenje od plaćanja PDV te da 
se javnim poštanskim uslugama podrazumijevaju sve usluge 
koje obavljaju JPO u skladu sa Zakonom o poštama Bosne i 
Hercegovine, činjenica je da navedenim odredbama napravljena 
razlika između JPO i privatnih poštanskih operatera u smislu da 
se primjenjuju različiti uslovi kod obračunavanja PDV-a 
prilikom vršenja poštanskih usluga ovisno da li se radi o JPO ili 
o privatnim poštanskim operaterima, pri čemu se nije 
razmatralo pitanje koje se odnosi na vrstu poštanske usluge 
(univerzalna, rezervisana, nerezervisana, ostale poštanske 
usluge), što je na kraju uticalo na strukturu i visinu cijene za 
izvršenu poštansku uslugu. 

Tako u Presudi Evropskog suda pravde broj. C-357/07 u 
predmetu TNT protiv British Royal Post u pogledu oslobađanja 
od plaćanja PDV-a u konačnici Evropski sud pravde navodi 
sljedeće: "Pojam "javnih poštanskih usluga" iz člana 13.A (1) 
(a) Šeste direktive Vijeća 77/388 / EEZ od 17. maja 1977. o 

usklađivanju zakona država članica u vezi s porezima na 
promet - Zajednički sistem PDV-a: jedinstvena osnova za 
procjenu, mora se tumačiti tako da obuhvata operatore, bilo da 
su javni ili privatni, koji se obavezuju da će u državi članici 
osigurati cjelokupnu ili dio univerzalne poštanske usluge, kako 
je definisano u članu 3. Direktive 97/67 / EC Evropskog 
parlamenta i Vijeća od 15. decembra 1997. o zajedničkim 
pravilima za razvoj unutrašnjeg tržišta poštanskih usluga 
Zajednice i poboljšanje kvalitete usluge, kako je izmijenjena 
Direktivom 2002/39 / EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 10. 
juna 2002. godine. 

Izuzeće predviđeno članom 13.A (1) (a) Šeste direktive 
77/388 primjenjuje se na isporuku javnih poštanskih usluga 
koje djeluju kao takve - to jest, u svojstvu operatora koji se 
obvezuje pružiti cjelokupnu ili djelomičnu univerzalne 
poštanske usluge u državi članici - usluga koje nisu putnički 
prevoz i telekomunikacijske usluge, kao i isporuke robe u vezi s 
njima. Ne primjenjuje se na isporuke usluga ili robu koja je u 
vezi s njima i za koje su uslovi pojedinačno dogovoreni" 

Činjenica je da je Zakonom o poštama članom 6. stav 1. 
tačka g. propisano da rezervisane usluge koje mogu obavljati 
samo JPO obuhvataju i kurirske usluge, ukoliko iznos tarife nije 
deset puta veći od obične tarife, te da JPO pored toga data 
mogućnost i da organizuju i obavljanje kurirskih usluga koje su 
liberalizovane i nalaze se na tržištu, te u tom smislu i cijene 
pruženih kurirskih usluga se razlikuju u ovisnosti da li ih 
pružaju JPO u okviru rezervisane usluge ili privatni poštanski 
operateri kao ostalu uslugu, odnosno, kurirske usluge mogu 
obavljati svi operateri poštanskog saobraćaja uz poštovanje 
cjenovnih ograničanja u odnosu na rezervisane usluge koje su 
utvrđene Zakonom o poštama BiH ako posjeduju ovlaštenje ili 
licencu izdatu od strane Agencije. 

Međutim, Konkurencijsko vijeće se u ovom postupku nije 
moglo baviti rješavanjem pitanja usklađenosti pomenutih 
zakona i pravilnika sa Zakonom o konkurenciji, s obzirom da je 
u skladu sa članom 25. stav 2. Zakona predviđeno da su 
predlagači u obavezi dostaviti prijedloge i nacrte zakona i 
drugih propisa iz oblasti koje imaju uticaja na tržišnu 
konkurenciju, na mišljenje Konkurencijskom vijeću, što je 
predlagač zakona propustio učiniti. 

Provođenjem postupka i utvrđivanjem činjeničnog stanja, 
kao i ocjenom svih dostavljenih dokaza i dokumentacije, 
Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da JPO BH Pošte, Pošte 
Srpske i HP Mostar nisu imali odlučujući tržišni udjel na 
relevantnom tržištu kurirskih usluga, a ponajmanje dominantan, 
što je vidljivo iz podataka zaprimljenim od strane Agencije za 
poštanski saobraćaj BiH koji se odnose na broj poštanskih 
operatera i ostvarene prihode u 2017. godini kao godini koja je 
prethodila podnošenju zahtjeva za utvrđivanje povrede Zakona, 
iz kojih je vidljivo da na tržištu kurirskih usluga djeluje 14 
poštanskih operatera, te da JPO protiv kojih je pokrenut 
postupak nemaju dominantan položaj. 

Također, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da su cjenovna 
ograničenja determinisana Zakonom o poštama u dijelu 
rezervisane usluge, te da operateri u BiH uključujući i JPO koji 
pružaju kurirske usluge i usluge brze pošte nisu dužni imati iste 
cijene usluga, jer se radi o dvije vrste različitih usluga, te da 
Agencija kao regulator ne propisuje koje cijene moraju imati 
JPO a koji ostali poštanski operateri. 

Nije utvrđeno ni postojanje selektivnosti odnosno 
različitog pristupa korisnicima usluga, naime, na web 
stranicama JPO nalaze se objavljeni cjenovnici, iz kojih je 
vidljivo koje vrste usluga pružaju i po kojim cijenama, te 
popusti koje bi navedeni JPO odobravali korisnicima usluga ne 
bi se mogli svrstati u tzv. "lojalni" popusti-ciljani prodajni 
popusti ili tajni popusti. 
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Nadalje, pregledom ostvarenih prihoda i rashoda po 
osnovu pružanja usluge brze pošte u periodu 2015-2018. 
godina, evidentno je da su JPO BH Pošte i HP Mostar mogli 
ostvarenim prihodima pokriti troškove za vršenje navedene 
usluge, dok je JPO Pošte Srpske u 2016.-2018. godinio poslo-
vao sa gubitkom, te se ovdje ne može govoriti o organizovanom 
djelovanju sa ciljem određivanja cijene proizvoda ili usluge 
ispod troškova proizvodnje sa ciljem eliminisanja konkurencije. 

Imajući u vidu, da na osnovu zakonskih odredbi, JPO su 
počeli da svoje poslovanje usmjeravaju ka procesu pružanja 
različitih usluga, uključujući kurirske usluge i usluge brze 
pošte, ne može se podvesti pod mogućnost privrednog subjekta 
da određuje uslove na relevantnom tržištu s obzirom na njegovu 
ponudu ili potražnju što bi omogućavalo neopravdano 
povećavanje profita. 

Konkurencijsko vijeće je u predmetnom postupku 
ispitivalo u okviru Zakona o konkurenciji, a u skladu sa svojim 
nadležnostima propisanim istim zakonom, da li je došlo do 
ispunjenja bića djela iz člana 10. stav (2) tač. a) i b) Zakona, te 
je uzimajući u obzir da se zloupotreba dominantnog položaja na 
koju Podnosilac zahtjeva ukazuje odnosi na direktno ili 
indirektno nametanje nelojalnih kupovnih i prodajnih cijena ili 
drugih trgovinskih uslova kojima se ograničava konkurencija, 
primjenu različitih uslova za istu ili sličnu vrstu poslova s 
ostalim stranama, čime ih dovode u neravnopravan i nepovoljan 
konkurentski položaj kao i bića djela iz člana 9. stav 1. tačke a), 
b), c) i g) Odluke o definisanju kategorije dominantnog 
položaja, utvrđeno je da na relevantnom tržištu kurirskih usluga 
djeluje 14 poštanskih operatora, te da JPO BH Pošte, Pošte 
Srpske i HP Mostar, nemaju dominantan položaj na relevatnom 
tržištu na kojem sudjeluju, te da isti ne zloupotrebljavaju. 

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je odlučilo 
kao u tački 2. dispozitiva ovog Rješenja. 

7.3. Zabranjena koncentracija BH Pošte, Pošte Srpske i HP 
Mostar 

Član 12. 
(Koncentracija) 

(1) Koncentracijom, u smislu ovog zakona, smatra se: 
a) spajanje ili pripajanje nezavisnih privrednih 

subjekata ili dijelova privrednih subjekata; 
b) stjecanje kontrole ili prevladavajućeg utjecaja 

jednog, odnosno više privrednih subjekata nad dru-
gim, odnosno nad više drugih privrednih subjekata 
ili dijelom drugog privrednog subjekta, odnosno 
dijelovima drugih privrednih subjekata, i to: 
1) stjecanjem kupovinom većine dionica ili udjela 

osnovnog kapitala; ili 
2) stjecanjem većine prava glasa; ili 
3) na drugi način, u skladu s odredbama zakona 

koji reguliraju osnivanje privrednih subjekata i 
njihovo upravljanje; 

c) zajedničko ulaganje na dugoročnoj osnovi, dva ili 
više nezavisnih privrednih subjekata, koji djeluju 
kao nezavisan privredni subjekt. 

(2) Stjecanje kontrole u smislu stava (1) ovog člana ostvaruje 
se putem prava,zaključivanjem sporazuma ili drugim 
sredstavima kojima jedan ili više privrednih subjekata, 
bilo posebno, bilo zajednički, uzimajući u obzir sve 
pravne i činjenične okolnosti, stječu mogućnost 
ostvarivanja dominantnog utjecaja nad jednim ili više 
privrednih subjekata. 

Član 13. 
(Zabranjene koncentracije)  

Zabranjene su koncentracije privrednih subjekata koje kao 
rezultat imaju značajno narušavanje efikasne tržišne 

konkurencije, na cijelom tržištu Bosne i Hercegovine ili na 
njenom značajnijem dijelu, a posebno kojima se stvara novi ili 
jača postojeći dominantni položaj. 

Član 14. 
(Ukupni prihod za za kontrolu koncentracije) 

(1) Namjeravanu koncentraciju privrednih subjekata, iz člana 
12. stav (1) ovog zakona, učesnici koncentracije su 
obavezni prijaviti, i to kada su ispunjeni sljedeći uslovi: 
a) da ukupni godišnji prihod svih učesnika koncentra-

cije ostvaren prodajom roba i /ili usluga na svjet-
skom tržištu iznosi 100.000.000 KM po završnom 
računu u godini koja je prethodila koncentraciji; i 

b) da ukupni godišnji prihod svakog od najmanje dva 
privredna subjekta učesnika koncentracije ostvaren 
prodajom roba i /ili usluga na tržištu Bosne i 
Hercegovine iznosi najmanje 8.000.000 KM po 
završnom računu u godini koja je prethodila 
koncentraciji, ili ako je njihovo zajedničko učešće na 
relevantnom tržištu veće od 40%. 

Podnosilac zahtjeva u svom zahtjevu navodi da su JPO 
zaključivanjem Sporazuma o prijenosu pošiljaka brze pošte 
izvršili i zabranjenu koncentraciju u smislu člana 13. a u vezi sa 
članom 12. stav 1. tačka c) Zakona o konkurenciji, te da su na 
osnovu člana 14. stav 1. tačka b) u vezi ostvarenih prihoda za 
prijavu koncentracije, JPO bili dužni prijaviti ovakav oblik 
koncentracije. 

Konkurencijsko vijeće je u vezi navedenog, razmatralo 
odredbe predmetnog Sporazuma, te utvrdilo da se navedenim 
Sporazumom reguliše prenos pošiljaka brze pošte odnosno 
način prijema, prevoz i uručenje pošiljaka brze pošte, posebne 
usluge sa pošiljkama brze pošte, cijene usluga i naknada 
između operatera, rokovi prenosa i naknade štete, te je tako 
između ostalog određeno da svaki operater određuje iznos 
cijene usluge za primljenu pošiljku na svom području, da 
naknade za uručenje odnosno prijem pošiljke od drugog 
operatera iznosi 3,00 KM po pošiljci, da se obračun između 
strana Sporazuma sačinjava mjesečno na bazi usaglašenih 
podataka, te da su utvđene tačka razmjene i vrijeme uručenja 
zaključaka brze pošte. 

Zajedničko ulaganje (joint venture) se u literaturi definiše 
kao ugovorno povezivanje dva ili više učesnika na tržištu u cilju 
ostvarivanja određenog zajedničkog poslovnog poduhvata, tako 
što ugovorne strane zajednički ulažu sredstva u poslovni 
poduhvat, dijele rizik i dobit, i zajednički donose odluke dok 
poduhvat traje (Stefanović, 1998: 515 i 516;Cerovac, 2010: 
198). 

Imajući u vidu navedeno, odnosno da navedeni sporazum 
reguliše odnose između JPO u vezi prenosa pošiljaka brze 
pošte, te da svaki JPO ponaosob određuje iznos cijene za 
primljenu pošiljku i u obavezi je da plaća naknadu za uručenje 
odnosno prijem pošiljke od drugog operatera, da JPO ostvaruju 
različite prihode od pružanja usluga brze pošte, odnosno ne 
dijele ni rizik ni dobit, ne može se smatrati zajedničkim 
ulaganjem na dugoročnoj osnovi, dva ili više nezavisnih 
privrednih subjekata, koji djeluju kao nezavisan privredni 
subjekt u smislu člana 12. stav 1. tačka c) Zakona o 
konkurenciji, te činjenica da se ne radi o koncentraciji, te da se 
navedenim sporazumom ne stvara niti jača postojeći 
dominantan položaj, nisu ispunjeni ni uslovi propisani članom 
13. Zakona o konkurenciji. 

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je odlučilo 
kao u tački 3. dispozitiva ovog Rješenja. 

8. Troškovi postupka 

Članom 105. stav 1. Zakona o upravnom postupku je 
propisano da u pravilu svaka stranka snosi svoje troškove 
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postupka (koji uključuju i troškove za pravno zastupanje), a 
članom 105. stav 2. istog Zakona je propisano da kada u 
postupku učestvuju dvije ili više stranaka sa suprotnim 
interesima, stranka koja je izazvala postupak, a na čiju je štetu 
postupak okončan, dužna je protivnoj stranci nadoknaditi 
opravdane troškove koji su nastali u postupku.Prema odredbi 
člana 105. stav (3) Zakona o upravnom postupku troškovi za 
pravno zastupanje nadoknađuju se samo u slučajevima kad je 
takvo zastupanje bilo nužno i opravdano. 

Članom 108. stav 1) istog Zakona je propisano da u 
rješenju kojim se postupak završava, organ koji donosi rješenje 
određuje ko snosi troškove postupka, njihov iznos i kome se i u 
kojem roku imaju isplatiti. 

Konkurencijsko vijeće je prilikom izračuna ukupnih 
troškova postupka, uzelo u obzir odredbe Zakona o upravnom 
postupku, i Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad 
advokata ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/04 i 24/04) 
(u daljem tekstu: Tarifa). 

Na usmenoj raspravi održanoj dana 25.04.2019. godine, 
punomoćnik BH Pošta i predstavnici HP Mostar su priložili uz 
zapisnik i zahtjeve za nadoknadom troškova postupka. 

Na osnovu prednjeg, punomoćnik BH Pošta je tražio 
troškove postupka u ukupnom iznosu od 1.591,20 KM sa 
uključenim iznosom PDV-a, i to za Odgovor na Zahtjev za 
pokretanje postupka 240,00 KM+PDV, podnesak - dodatno 
pojašnjenje činjeničnih navoda iz odgovora - 240,00 KM+PDV, 
pristup na usmenu raspravu dana 25.03.2019. godine - 420,00 
KM+PD, pristup na usmenu raspravu dana 25.04.2019. godine - 
360,00 KM+PDV i troškovi paušala (printanja, kopiranja, 
poštarina) -100,00 KM+PDV. 

Imajući u vidu gore navedene odredbe, Konkurencijsko 
vijeće je u cijelosti prihvatilo zahtjev punomoćnika BH Pošta 
za naknadu troškova, te budući da se radi o nužnim i 
opravdanim troškovima, u smislu člana 105. stav (3) Zakona o 
upravnom postupku, Podnosilac zahtjeva na čiju je štetu 
postupak okončan, dužan je punomoćniku BH Pošta 
nadoknaditi troškove nastale u postupku u iznosu od 1.591,20 
KM. 

HP Mostar je u predmetnom podnesku zatražio 
nadoknadu troškova postupka koji se odnose na troškove 
prevoza predstavnika HP Mostar na relaciji Mostar-Sarajevo-
Mostar radi prisustvovanja usmenoj raspravi koja je održana 
dana 25.03.2019. godine u iznosu od 182,00 KM i 25.04.2019. 
godine u iznosu 182,00 KM, odnosno u ukupnom iznosu od 
364,00 KM. Navedeni troškovi prevoza predstavljaju 35% 
važeće cijene benzina za svaki pređeni kilometar puta u odlasku 
i povratku zaposlenika radi pristupa na usmenu raspravu. 

Imajući u vidu gore navedene odredbe, Konkurencijsko 
vijeće je u cijelosti prihvatilo zahtjev HP Mostar za naknadu 
troškova, te budući da se radi o nužnim i opravdanim 
troškovima, u smislu člana 105. stav (3) Zakona o upravnom 
postupku, Podnosilac zahtjeva na čiju je štetu postupak 
okončan, dužan je HP Mostar nadoknaditi troškove nastale u 
postupku u iznosu od 364,00 KM. 

Podnosilac zahtjeva, kao ni Pošte Srpske nisu dostavili 
zahtjev za nadoknadom troškova postupka. 

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je odlučilo 
kao u tački 4. dispozitiva ovog Rješenja. 

9. Administrativna taksa 

U skladu sa članom 2. tarifni broj 107. stav (1) tačka f) i 
tačka g) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa 
procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni 
glasnik BiH", broj 30/06, 18/11 i 75/18) Podnosilac zahtjeva je 
na ovo Rješenje obavezan platiti administrativnu taksu u iznosu 

od 3.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i 
Hercegovine. 

10. Pouka o pravnom lijeku 

Protiv ovog Rješenja nije dozvoljena žalba. 
Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred 

Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana 
prijema, odnosno objavljivanja ovog Rješenja. 

Broj UP-03-26-3-040-75/18 
03. juna 2019. godine 

Sarajevo

Predsjednica 
Mr. Arijana Regoda - 

Dražić, s. r.
 

 
Na temelju članka 25. stavak (1) točka e), članka 42. 

stavak (1) a u svezi s člankom 4. stavak 1. i člankom 10. stavak 
2. Zаkоnа о kоnkurеnciјi ("Službеni glаsnik BiH", br. 48/05, 
76/07 i 80/09) i članka 193. stavak (2) Zаkоnа о uprаvnоm 
pоstupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 
93/09, 41/13 i 53/16) u postupku pokrenutom po Zаhtjevu zа 
pokretаnje postupkа Udruženja privatnih poštanskih operatera, 
Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo putem Zajedničke advokatske 
kancelarije "Jasmir Muratović, Tanja Hadžagić i Ilvana 
Bijedić", Radićeva 17, 71000 Sarajevo protiv gospodarskih 
subjekata JP "BH Pošta" d.o.o., Obala Kulina Bana 8, 71000 
Sarajevo, Preduzeća za poštanski saobraćaj a.d. - "Pošte 
Srpske" a.d.. Kralja Petra I Karađorđevića 93, 78000 Banja 
Luka i JP "Hrvatska pošta" d.o.o., Tvrtka Miloša bb, 88000 
Mostar radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz 
članka 4. stavak 1. točka a) i d) i utvrđivanja zlouporabe 
vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak 2. točka a) i c) 
Zakona o konkurenciji kao i povrede članka 9. stavak 1. točke 
a), b), c), i g). Odluke o definiranju kategorija vladajućeg 
položaja ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10) kao i 
utvrđivanja postojanja zabranjene koncentracije u smislu članka 
13., u svezi sa člankom 12. stavak 1. točka c) Zakona o 
konkurenciji, zaprimljenog pod brojem: UP-03-26-3-040-1/18 
dana 22.10.2018. godine, Kоnkurеnciјsko vijeće nа 54. 
(pedestčetvrtoj) sјеdnici оdržаnој dana 03.06.2019. gоdinе, je 
dоnijelo 

RJEŠENJE1 
1. Odbija se Zаhtjev zа pokretаnje postupkа Udruženja 

privatnih poštanskih operatera, Tešanjska 24a, 71000 
Sarajevo protiv gospodarskih subjekata JP "BH Pošta" 
d.o.o., Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo, Preduzeća 
za poštanski saobraćaj a.d. - "Pošte Srpske" a.d.. Kralja 
Petra I Karađorđevića 93, 78000 Banja Luka i JP 
"Hrvatska pošta" d.o.o., Tvrtka Miloša bb, 88000 Mostar 
radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u 
smislu članka 4. stavak 1. točka a) i d), kao neutemeljen. 

2. Odbija se Zаhtjev zа pokretаnje postupkа Udruženja 
privatnih poštanskih operatera, Tešanjska 24a, 71000 
Sarajevo protiv gospodarskih subjekata JP "BH Pošta" 
d.o.o., Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo, Preduzeća 
za poštanski saobraćaj a.d. - "Pošte Srpske" a.d.. Kralja 
Petra I Karađorđevića 93, 78000 Banja Luka i JP 
"Hrvatska pošta" d.o.o., Tvrtka Miloša bb, 88000 Mostar 
radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg 
položaja u smislu članka 10. stavak 2. točka a) i c) Zakona 
o konkurenciji kao i povrede članka 9. stavak 1. točke a), 
b), c), i g) Odluke o definiranju kategorija vladajućeg 
položaja, kao neutemeljen. 

3. Odbija se Zаhtjev zа pokretаnje postupkа Udruženja 
privatnih poštanskih operatera, Tešanjska 24a, 71000 

                                                                 
1 Рјешење објављено у "Службеном гласнику БиХ", број 63/19 
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Sarajevo protiv gospodarskih subjekata JP "BH Pošta" 
d.o.o., Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo, Preduzeća 
za poštanski saobraćaj a.d. - "Pošte Srpske" a.d.. Kralja 
Petra I Karađorđevića 93, 78000 Banja Luka i JP 
"Hrvatska pošta" d.o.o., Tvrtka Miloša bb, 88000 Mostar 
radi utvrđivanja utvrđivanja postojanja zabranjene 
koncentracije u smislu članka 13., u svezi sa člankom 12. 
stavak 1. točka c) Zakona o konkurenciji, kao 
neutemeljen. 

4. Nalaže se Udruženju privatnih poštanskih operatera, 
Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo da nadoknadi troškove 
postupka JP "BH Pošta" d.o.o., Obala Kulina Bana 8, 
71000 Sarajevo u ukupnom iznosu od 1.591,20 
(tisućupetstotina devedesetjedna i 20/100) KM i JP 
"Hrvatska pošta" d.o.o., Tvrtka Miloša bb, 88000 Mostar 
u ukupnom iznosu od 364,00 (tristotinešezdesetčetiri i 
0/100) KM, u roku od u roku od 8 (osam) dana od dana 
primitka ovoga Rješenja. 

5. Ovo Rješenje je konačno i bit će objavljeno u "Službenom 
glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko 
Distrikta Bosne i Hercegovine. 

Obrаzlоžеnjе 

Konkurencijsko vijeće je dana 22.10.2018. godine, 
zaprimilo pod brojem: UP-03-26-3-040-1/18 Zahtjev za 
pokretanje postupka (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnesen od 
strane Udruženja privatnih poštanskih operatera, Tešanjska 24a, 
71000 Sarajevo (u daljnjem tekstu. Udruženje ili Podnositelj 
zahtjeva) putem Zajedničke advokatske kancelarije "Jasmir 
Muratović, Tanja Hadžagić i Ilvana Bijedić", Radićeva 17, 
71000 Sarajevo protiv JP "BH Pošta" d.o.o., Obala Kulina Bana 
8, 71000 Sarajevo (u daljnjem tekstu: BH Pošta), Preduzeća za 
poštanski saobraćaj a.d. – "Pošte Srpske" a.d.. Kralja Petra I 
Karađorđevića 93, 78000 Banja Luka (u daljnjem tekstu: Pošte 
Srpske) i JP "Hrvatska pošta" d.o.o., Tvrtka Miloša bb, 88000 
Mostar (u daljnjem tekstu: HP Mostar) radi utvrđivanja 
postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak 1. točka 
a) i d) i zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. 
stavak 2. točka a) i c) Zakona o konkurenciji (u daljnjem tekstu 
Zakon) i povrede članka 9. točke a., b., c., i g. Odluke o 
definiranju kategorija vladajućeg položaja (u daljnjem tekstu 
Odluka). Također, navedeno Udruženje smatra da su navedeni 
gospodarski subjekti izvršili i (zabranjenu) koncentraciju u 
smislu članka 13., u svezi sa člankom 12. stavak 1. točka c) 
Zakona. 

Uvidom u podneseni Zahtjev, Konkurencijsko vijeće je 
utvrdilo da isti nije kompletan i uredan, u smislu članka 28. 
Zakona, te je zatražilo dopunu istog aktom broj: UP-03-26-3-
040-2/18 od 25. 10.2018. godine. 

Podnositelj Zahtjeva je podneskom zaprimljenim pod 
brojem: UP-03-26-3-040-3/18 dana 02.11.2018. godine 
dostavio tražene podatke/dokumentaciju. 

Kompletiranjem Zahtjeva, Konkurencijsko vijeće je 
Podnositelju zahtjeva izdalo Potvrdu o primitku kompletnog i 
urednog Zahtjeva, u smislu članka 28. stavak (3) Zakona, broj: 
UP-03-26-3-040-4/18 dana 04.12.2018. godine, te istu dostavilo 
Podnositelju zahtjeva aktom broj: UP-03-26-3-040-5/18. 

1. Stranke u postupku 

Stranke u postupku su Udruženje privatnih poštanskih 
operatera, Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo, JP "BH Pošta" 
d.o.o., Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo, Preduzeće za 
poštanski saobraćaj a.d. - "Pošte Srpske" a.d.. Kralja Petra I 
Karađorđevića 93, 78000 Banja Luka i JP "Hrvatska pošta" 
d.o.o., Tvrtka Miloša bb, 88000 Mostar. 

1.1. Podnositelj zahtjeva 

Udruženje privatnih poštanskih operatera je upisano u 
registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i 
Hercegovine pod registarskim brojem 2206 Knjiga I Registra 
dana 20.08.2018. godine sa sjedištem Tešanjska 24a, 71000 
Sarajevo. 

Danom upisa u Registar udruženja kod Ministarstva 
pravde Bosne i Hercegovine, Udruženje je steklo svojstvo 
pravne osobe i ima slobodu djelovanja na cijelom području 
Bosne i Hercegovine, isključivo pod registriranim nazivom. 

Ciljevi i djelatnosti Udruženja između ostalog, su: rad za 
zaštitu korisnika Udruženja, poštovanjem akata i Udruženja i 
važećih propisa, imenovanje predstavnika Udruženja za 
suradnju sa javnim organima vlasti na svim raazinama u BiH, 
kao i za suradnju sa međunarodnim asocijacijama i udrugama, 
te zaštitu interesa članova Udurženja što uključuje ali se ne 
ograničava na ostvarivanje komunikacije sa zakonodavnom i 
izvršnom vlašću na svim razinama u BiH, suradnja sa 
regulatornim tijelima i dr. 

Pomenuto udruženje osnovali su gospodarski subjekti čiji 
je osnovni kapital u privatnom vlasništvu i to: "A2B Express 
delivery" d.o.o. Braće Mulića 48, 71000 Sarajevo, "In Time" 
d.o.o. Braće Baljić 1A, 71000 Sarajevo, "Euro Express" d.o.o. 
Jovana Dučića 23A, 71000 Banja Luka, i "Express One" d.o.o. 
Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo koji između ostalog, obavljaju 
djelatnost kurirskih usluga na cijelom teritoriju Bosne i 
Hercegovine. 

1.2. Protivne strane 
1.2.1. Gospodarski subjekt Preduzeće za poštanski 
saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka 

Gospodarski subjekt Preduzeće za poštanski saobraćaj 
Republike Srpske a.d. Banja Luka (Pošte Srpske) upisan je u 
sudski registar Okružnog privrednog suda u Banja Luci pod 
matičnim brojem: 01878182. 

Prema javno dostupnim podatcima osnovan 10. prosinca 
1996. godine, nakon razdvajanja nekada zajedničkog PTT 
sistema Republike Srpske na dva gospodarska subjekta JODP 
Pošte Srpske i JODP Telekom Srpske, te 2002. su se 
transformisali u akcionarsko društvo sa većinskim vlasničkim 
udjelom države od 65% kapitala, 20% udjela akcija vaučer 
ponude, 10% Fonda PIO, dok akcije Fonda za restituciju 
zauzimaju 5% kapitala. 1 

Prema podatcima iz Registra ovlaštenja JPO 2 Agencije za 
poštanski saobraćaj BiH, Pošte Srpske bave se pružanjem 
poštanskih usluga utvrđenim člankom 5., 6., 7. i 8 Zakona o 
poštama Bosne i Hercegovine. 

1.2.2. Gospodarski subjekt JP "BH Pošta" d.o.o., Obala 
Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo 

Gospodarski subjekt JP "BH Pošta" d.o.o., Obala Kulina 
Bana 8, 71000 Sarajevo (u daljnjem tekstu: BH Pošta) upisan je 
u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim 
brojem: 65-01-0676-11. 

Prema javno dostupnim podatcima 20. prosinca 2001. 
godine donosi se odluka o podjeli PTT-a BiH na dva preduzeća 
- BH Poštu i BH Telecom. 

BH Pošta posluje samostalno, kao društvo sa ograničenom 
odgovornošću čiji je osnivač Federacija BiH sa vlasničkim 
udjelom od 100% kapitala. 

Prema podatcima iz Registra ovlaštenja JPO Agencije za 
poštanski saobraćaj BiH, BH Pošte bave se pružanjem 

                                                                 
1 Preuzeto sa web stranice www.postesrpske.com 
2 Preuzeto sa web stranice Agencije za poštanski saobraćaj BiH www.rap.ba 
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poštanskih usluga utvrđenim člankom 5., 6., 7. i 8 Zakona o 
poštama Bosne i Hercegovine. 

1.2.3. Gospodarski subjekt JP "Hrvatska pošta" d.o.o., 
Tvrtka Miloša bb, 88000 Mostar. 

Gospodarski subjekt JP "Hrvatska pošta" d.o.o., Tvrtka 
Miloša bb, 88000 Mostar (u daljnjem tekstu: HP Mostar) upisan 
je u sudski registar Općinskog suda u Mostaru pod matičnim 
brojem: 1-10867. 

HP Mostar organiziran je kao društvo sa ograničenom 
odgovornošću čiji su osnivači Federacija BiH sa vlasničkim 
udjelom od 62,76% kapitala, Hrvatska pošta d.d. Zagreb sa 
6,95% kapitala i Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb sa 
30,29% kapitala. 

Prema podatcima iz Registra ovlaštenja JPO Agencije za 
poštanski saobraćaj BiH, BH Pošte bave se pružanjem 
poštanskih usluga utvrđenim člankom 5., 6., 7. i 8 Zakona o 
poštama Bosne i Hercegovine. 

2. Pravni okvir predmetnog postupka 

Konkurencijsko vijeće je u tijeku postupka primijenilo 
odredbe Zakona o konkurenciji, Odluke o utvrđivanju 
mjerodavnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10), 
Odluke o definiranju kategorija vladajućeg položaja ("Službeni 
glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10), kao i odredbe Zakona o 
upravnom postupku ("Službеni glаsnik BiH", br. 29/02, 12/04, 
88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), u smislu članka 26. Zakona o 
konkurenciji. 

Konkurencijsko vijeće je primijenilo i odredbe Zakona o 
poštama Bosne i Hercegovine ("Službеni glаsnik BiH", broj 
33/05), Zakon o poštanskim uslugama Republike Srpske 
("Službеni glаsnik RS", broj 30/10 i 38/10), Zakon o 
poštanskom prometu FBiH ("Službеne novine Federacije BiH", 
broj 76/04), Pravilnik o općim uvjetima za pružanje poštanskih 
usluga u FBiH ("Službеne novine Federacije BiH", broj 04/7), 
Posebni uvjeti za vršenje poštanskih usluga ("Službеni glаsnik 
RS", broj 130/11), Odluka o jedinstvenoj tarifnoj politici za 
rezervirane poštanske usluge na području Bosne i Hercegovine 
("Službеni glаsnik BiH", broj 59/11), Metodologiju za obračun 
troškova završne faze u međuoperatorskom poštanskom 
prometu i terminalnih i tranzitnih troškova u međunarodnom 
poštanskom prometu ("Službеni glаsnik BiH", broj 52/11), 
Cjenik rezerviranih poštanskih usluga u unutarnjem prometu 
("Službеni glаsnik RS", broj 38/10). 

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između europskih 
zajednica i njegovih država članica, s jedne strane i Bosne i 
Hercegovine s druge strane ("Službeni glasnik BiH - 
međunarodni ugovori" br. 10/08), (u daljnjem tekstu: Sporazum 
o stabilizaciji i pridruživanju) odredba čl. 71. o primjeni 
kriterija i pravne stečevine Europske unije, te članka 43. stavak 
(1) Zakona, koje omogućuje Konkurencijskom vijeću u svrhu 
ocjene danog slučaja, da se može koristiti sudskom praksom 
Europskog suda pravde i odlukama Europske komisije. 

Konkurencijsko vijeće je izvršilo uvid i u Direktivu 
97/67/EZ o zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta 
poštanskih usluga Zajednice i poboljšanju kvalitete usluga, 
Direktivu 2002/39/EZ kojom se mjenja i dopunjuje Direktiva 
97/67/EZ u pogledu daljnjeg otvaranja poštanskih usluga u 
Zajednici za konkurenciju i Direktivu 2008/6/EZ kojom se 
izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 97/67/EZ o potpunom razvoju 
unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici. 

3. Postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka 

U svom Zahtjevu, Podnositelj zahtjeva, opisuje činjenično 
stanje i okolnosti koje su razlog za podnošenje Zahtjeva te u 
bitnom navodi slijedeće: 

- da je dana 20.08.2018. godine Ministarstvo pravde Bosne 
i Hercegovine donijelo Rješenje br. UP09-07-1-1295/18 
kojim je u Registar udruženja upisano "Udruženje 
privatnih poštanskih operatera" (skraćeno: UPPO); 

- da su pomenuto udruženje osnovali gospodarski subjekti 
čiji je osnovni kapital u privatnom vlasništvu i to: "A2B 
Express delivery" d.o.o. Braće Mulića 48, 71000 
Sarajevo, "In Time" d.o.o. Braće Baljić 1A, 71000 
Sarajevo, "Euro Express" d.o.o. Jovana Dučića 23A, 
71000 Banja Luka, i "Express One" d.o.o. Rajlovačka bb, 
71000 Sarajevo. 

- da ovi gospodarski subjekti, između ostalog, obavljaju 
djelatnost kurirskih usluga na cijelom teritoriju Bosne i 
Hercegovine; 

- da je djelatnost kurirskih usluga legislativno tretirana 
važećim propisima i to: Zakon o poštama Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 33/05), Zakon o 
poštanskim uslugama Republike Srpske ("Službeni 
glasnik RS", 30/10 i 38/10) i Zakon o poštanskom 
prometu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene 
novine Federacije BiH", br. 76/04). 

- da u cilju zaštite poslovnih interesa ovih privatnih 
poštanskih operatera te razvoja slobodne konkurencije na 
tržištu uz istovremeno sprečavanje stvaranja vladajućeg i 
nekonkurentskog djelovanja javnih poštanskih operatera 
(u daljnjem tekstu: JPO), Podnositelj zahtjeva ima snažan 
interes i potrebu predstaviti postojeću situaciju, ukazati na 
nezakonite postupke JPO koji u konačnici stvaraju 
nepovoljan ambijent za poslovanje i slobodan protok 
kapitala i usluga te ukazati na neka zakonska rješenja koja 
nisu na tragu principa uspostavljenih od strane Svjetskog 
poštanskog saveza i direktiva Europske komisije 
(Direktiva 1997/67/ EC, Direktiva 2002/39/EC i Direktiva 
2008/6/EC.); 

- da su postupci JPO koji su predmet ove prijave kao i neka 
zakonska rješenja iz važećih propisa na teritoriju BiH, 
suprotni su pravilima propisanim Poštanskom direktivom, 
Novom poštanskom direktivom kao i naprijed navedenim 
Direktivama EU, a koji dokumenti predstavljaju temeljne 
akte poštanske politike Europske unije (EU); 

- da Podnositelj prijave ovom prijavom želi pokrenuti 
postupak pred Konkurencijskim vijećem protiv tri JPO i 
to: JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo, Pošte Srpske" a.d. 
Banja Luka (povezani subjekt "Preduzeće za poštanski 
saobraćaj Republike Srpske" a.d. Banja Luka) i JP 
"Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar; 

- da su pobrojani JPO 2016. godine zaključili 
sporazum/ugovor o obavljanju poštanske usluge, 
kolokvijalno nazvana, "brza pošta" kojim su prema 
mišljenju Podnositelja prijave zaključili sporazum: koji je 
zabranjen u smislu članka 4. stavak (1) točka a) i d) 
Zakona o konkurenciji; 

- da su pored toga, zaključivanjem ovog sporazuma JPO 
izvršili zlouporabu vladajućeg položaja u smislu članka 
10. stavak (2) točka a) i c) Zakona o konkurenciji kao i 
članka 9. točke a), b), c) i g) Odluke o definiranju 
kategorija vladajućeg položaja. 

- da također, smatraju da su prijavljeni JPO izvršili i 
(zabranjenu) koncentraciju u smislu članka 13. u svezi sa 
člankom 12. stavak (1) točka c) Zakona o konkurenciji; 

- da je člankom 1. točka 4. Ustava Bosne i Hercegovine 
koji se odnosi na kretanje roba, usluga, kapitala i osoba 
propisano da postoji sloboda kretanja širom Bosne i 
Hercegovine, te da Bosna i Hercegovina i entiteti neće 
ometati punu slobodu kretanja osoba, roba, usluga i 
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kapitala širom Bosne i Hercegovine. Nijedan entitet neće 
provoditi bilo kakvu kontrolu na granici između entiteta; 

- da ova odredba Ustava ne razrađuje detaljno pitanje 
ponašanja gospodarskih subjekata na teritoriju entiteta i 
države ali daje opći okvir za obvezu poštivanja protoka 
usluga i nameće obvezu zakonodavnim tijelima da trebaju 
donijeti propise kojima će stvoriti zakonski okvir za 
spriječavanje postupanja suprotno ovoj ustavnoj odredbi; 

- da iz sadržaja odredbe članka 2. Zakona o konkurenciji se 
može zaključiti da se ovaj zakon primjenjuje i na JPO koji 
se bave i djelatnošću kurirskih usluga odnosno na "BH 
Pošta" "Pošte Srpske i "Hrvatska pošta"; 

- da iz sadržaja odredbe članka 3. Zakona, u svezi sa 
zakonski utvrđenim teritorijalnim nadležnostima 
pomenuta tri JPO, jasno je da se mjerodavnim tržištem 
smatra teritorij Bosne i Hercegovine; 

- da iz sadržaja odredbe članka 4. Zakona je vidljivo da su 
zabranjeni sporazumi/ugovori koji za (cilj) posljedicu 
imaju, između ostalog, ograničavanje ili narušavanje 
tržišne konkurencije i to na način da se primjenjuju 
različiti uvjeti za istovjetne transkacije u odnosu na druga 
gospodarska društva na tržištu dovodeći ih u 
neravnopravan položaj u odnosu na pomenute javne 
operatere, te su takvi ugovori ex lege ništavi; 

- da iz sadržaja odredbe članka 9. Zakona je vidljivo da bi 
se na ova tri JPO mogli primijeniti principi koji se odnose 
na "vladajući položaj" obzirom da zajedno imaju više od 
60% udjela na tržištu; 

- da iz sadržaja članka 10. Zakona je vidljivo da je 
zabranjena zlouporaba vladajućeg položaja koja se 
posebno odnosi na izravno ili neizravno nametanje 
nelojalnih kupovnih i prodajnih cijena i primjenu različitih 
uvjete za istu ili sličnu vrstu poslova s ostalim stranama, 
čime ih dovode u neravnopravan i nepovoljan 
konkurencijski položaj; 

- da iz sadržaja članka 11. Zakona je vidljivo da se 
koncentracijom smatra i zajedničko ulaganje na 
dugoročnoj osnovi, dva ili više neovisnih gospodarskih 
subjekata, koji djeluju kao neovisni gospodarski subjekt. 
Ulaganjem se u konkretnom slučaju nužno ne mora 
smatrati novčano ulaganje ili ulaganje drugih prava 
obzirom da zaključeni sporazum/ugovor između tri 
navedena JPO predstavlja osnovu ne temelju koje se vrši 
ulaganja spostvenih kapaciteta svakog od JPO 
pojedinačno a u cilju realizacije zajedničkog cilja vršenja 
poštanske usluge " kurirska usluga" na cijelom teritoriju 
BiH pod značajno drugačijim, povoljnijim uvjetima u 
odnosu na privatne poštanske operatere; 

- da iz sadržaja članka 13. Zakona je vidljivo da su 
zabranjene koncentracije gospodarskih subjekata 
subjekata koje kao rezultat imaju značajno narušavanje 
učinkovite tržišne konkurencije na cijelom tržištu Bosne i 
Hercegovine ili na njenom značajnijem dijelu, a osobito 
kojima se stvara novi ili jača postojeći vladajući položaj; 

- da iz sadržaja članka 14. Zakona je vidljivo da su JPO bili 
dužni prijaviti ovakav oblik koncentracije ukoliko je 
njihov ukupni godišnji prihod ostvaren prodajom roba i 
/ili usluga na svjetskom tržištu 100.000.000 KM po 
završnom računu u godini koja je prethodila koncentraciji 
i ukoliko ukupni godišnji prihod svakog od njih ostvaren 
prodajom roba i /ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine 
iznosi najmanje 8.000.000 KM po završnom računu u 
godini koja je prethodila koncentraciji, ili ako je njihov 
zajednički udjel na mjerodavnom tržištu veći od 40%; 

- da iz sadržaja članka 21. Zakona je vidljivo da je 
Konkurencijsko vijeće tijelo koje će osigurati dosljednu 

primjenu ovog zakona na cijelom teritoriju Bosne i 
Hercegovine i ima isključivu mjerodavnost u odlučivanju 
o postojanju zabranjenog konkurentskog djelovanja na 
tržištu; 

- da iz sadržaja članka 2. Zakona o poštama Bosne i 
Hercegovine je vidljivo da zakonodavac determinira 
pojedine pojmove i to: 
- "poštanske usluge" znače usluge prijenosa poštan-

skih pošiljaka i sve druge usluge koje su navedene u 
nomenklaturi poštanskih usluga 

- "poštanske pošiljke" znače sve pošiljke koje primi 
na prijenos i za koje odgovara operater poštanskog 
saobraćaja 

- "pismonosna pošiljka" znači svaku poštansku 
pošiljku koja sadrži neko priopćenje u pisanoj formi, 
na svakoj vrsti fizičkog medija, koju treba dostaviti 
naznačenom primatelju. Računi za režije, drugi 
računi, financijska i druga izvješća smatraju se 
pismonosnim pošiljkama 

- "univerzalne poštanske usluge" znače sve one 
poštanske usluge koje, sukladno ovom zakonu i 
drugim poštanskim propisima, moraju biti dostupne 
na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine; 

- "rezervirane poštanske usluge" znače one vrste 
univerzalnih poštanskih usluga koje može pružati 
samo javni poštanski operater 

- "nerezervirane poštanske usluge" znače pojedine 
vrste univerzalnih poštanskih usluga koje, osim 
javnih, mogu vršiti i drugi operateri poštanskog 
saobraćaja 

- "operateri poštanskog saobraćaja" znače sve 
subjekte koji su registrirani za obavljanje djelatnosti 
iz oblasti poštanskog saobraćaja 

- "javni poštanski operater" znači preduzeće koje je u 
većinskom državnom vlasništvu, i koje je u trenutku 
donošenja ovog zakona već registrovano za pružanje 
rezervisanih i nerezervisanih poštanskih usluga 

- "poštanski operater" znači organizaciju koja je, u 
skladu s ovim zakonom, ovlašćena za pružanje 
nerezervisanih poštanskih usluga 

- "kurirske usluge" znače poštanske usluge s 
dodatnom vrijednošću, koje davalac poštanskih uslu-
ga obavlja na osnovu posebnog zahtjeva pošiljaoca, 
a podrazumijevaju preuzimanje pismonosne pošiljke 
na adresi pošiljaoca, te direktan prenos i uručenje na 
adresi primaoca; 

- da iz sadržaja člana 3. Zakona o poštama BiH je vidljivo 
da zakonodavac propisuje principe poštanske politike 
kojih se moraju pridržavati svi subjekti koji pružaju 
poštanske usluge pa tako međusobna saradnja JPO ne 
smije da bude monopolistički orijentisana i mora da se 
zasniva na čistim ekonomskim odnosima u interesu svih 
građana Bosne i Hercegovine, te da zastupljenost 
poštanskih operatera koji djeluju na području Bosne i 
Hercegovine u slobodnim međunarodnim asocijacijama 
ne smije se na bilo koji način ograničavati, a njihovo 
djelovanje ne smije da bude na štetu i protiv interesa 
ostalih poštanskih operatera; 

- da iz sadržaja članka 5. Zakona o poštama BiH je vidljivo 
da univerzalne poštanske usluge su poštanske usluge koje 
se obvezno organizuju na čitavom području Bosne i 
Hercegovine i obuhvaćaju prijam, otpremu, prijevoz, 
prispijeće i uručenje (između ostalog) pismonosnih 
pošiljaka do 2 kg, paketskih do 31,5 kg te da te usluge 
mogu pružati javni poštanski operateri i drugi poštanski 
operateri na osnovu licenci; 
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- da iz sadržaja članka 6. Zakona o poštama BiH je vidljivo 
da u okviru univerzalnih poštanskih usluga egzistiraju 
rezervirane poštanske usluge u unutrašnjem i 
međunarodnom saobraćaju koje obuhvaćaju prijam, 
otpremu, prijevoz, prispijeće i uručenje (između ostalog) 
pismonosnih pošiljaka do 1000 gr., paketskih pošiljaka do 
10 kg, kurirske usluge, ukoliko iznos tarife nije deset puta 
veći od obične tarife, te istom odredbom je određeno da 
rezervirane poštanske usluge mogu da obavljaju samo 
javni poštanski operateri; 

- da iz sadržaja članka 8. Zakona o poštama BiH je vidljivo 
da zakonodavac daje mogućnost da JPO mogu da 
organizuju i obavljanje kurirskih usluga koje su 
liberalizirane i nalaze se na tržištu. Ova zakonska 
odredba, koja očigledno daje kurirskim uslugama 
liberaliziran status, je u suprotnosti sa odredbom članka 6. 
istog zakona koja određuje da rezervirane poštanske 
usluge mogu obavljati samo JPO; 

- da iz sadržaja članka 12. Zakona o poštama BiH je 
vidljivo da operateri poštanskog saobraćaja mogu zaklju-
čivati između sebe bilateralne i multilateralne sporazume 
uz suglasnost Agencije za poštanski saobraćaj ali samo na 
način da takvi sporazumi budu sukladni sa principima 
poštanske politike utvrđene Zakonom o poštama BiH; 

- da Zakon o poštanskom saobraćaju Federacije BiH i 
Zakon o poštanskim uslugama Republike Srpske naprijed 
označene pojmove te mjesto i ulogu javnih i privatnih 
poštanskih operatera kao i uspostavljene principe 
reguliraju na identičan način; 

- da na temelju članka 24. Zakona o porezu na dodanu 
vrijednost vidljivo je da je zakonodavac oslobodio 
plaćanja poreza na dodanu vrijednost pružanje usluge: 
"javna poštanska usluga, osim telekomunikacijskih 
usluga."; 

- da analiza pobrojanih propisa ukazuje na stanje tržišta 
pružanja kurirskih usluga na kojem JPO mogu klijentu 
ponuditi bilo koju cijenu ove usluge, bez bilo kakvih 
ograničenja. Nasuprot tome, privatni poštanski operateri 
ne mogu nuditi cijene suprotno odredbi članka 6. Zakona 
o poštama BiH izuzev, ukoliko iznos tarife nije deset puta 
veći od obične tarife; 

- da JPO su zakonom ovlašteni da bilo kakav gubitak nastao 
ekonomski neopravdanom cijenom odnosno neprirodno 
niskom cijenom za pružanje kurirskih usluga mogu 
nadomjestiti iz drugih prihoda ostvarenih vršenjem 
poštanskih usluga npr. iz rezervisanih usluga koje mogu 
pružati samo JPO, dok privatni poštanski operateri bilo 
kakav gubitak zbog navedenih razloga mogu pokriti samo 
iz sopstvene imovine; 

- da Zakonom o PDV-u javna vlast je uslugu "Javna 
poštanska usluga" oslobodio plaćanja PDV-a iako takva 
usluga u pojmovnom određenju citiranih propisa uopšte 
ne postoji. Dakle, zakonodavac je oslobodio plaćanja 
PDV-a nepostojeću uslugu; 

- Međutim, JPO citiranu zakonsku odredbu (zlo)uporabljuju 
prilikom pružanja rezerviranih poštanskih usluga u dijelu 
kurirske usluge; 

- da pojašnjenja radi, privatni poštanski operateri se mogu 
baviti pružanjem kurirske usluge čak i u dijelu rezervirane 
usluge ali samo ukoliko je iznos tarife - cijene deset puta 
veći od "obične tarife". To praktično znači, imajući u vidu 
činjenicu da je obična tarifa zakonski određena na iznos 
0,90 KM, da privatni poštanski operater može pružati 
kurirsku uslugu u rezerviranoj poštanskoj usluzi samo 
ukoliko je cijena za takvu uslugu 9,00 KM ili više. 

- da JPO neobračunavanje PDV-a vrše shodno mišljenju 
nadležne Uprave za niezravno oporezivanje koja smatra 
da se oslobađanje može vršiti u situacijama kada javni 
poštanski operateri pružaju kurirsku uslugu iz domena 
rezervirane poštanske usluge odnosno da takva usluge 
predstavlja "javnu poštansku uslugu" iako, kako smo već 
obrazložili, takva vrsta usluge uopće zakonom nije 
determinirana; 

- da privatni poštanski operateri nisu oslobođeni plaćanja 
PDV-a pa zbog toga cijenu kurirske usluge iz rezervirane 
zone moraju kalkulisati na način da osnovna cijena i 
zaračunati PDV moraju biti minimalno 9,00 KM. To 
praktično znači da je minimalna cijena jedne poštanske 
usluge iz rezervirane poštanske usluge - kurirska usluga, 
koju pružaju privatni poštanski operateri sačinjena iz 
osnovne cijene u visini od 7,69 KM i PDV-a u iznosu od 
1,31 KM; 

- da posljedica takve situacije je činjenica da JPO 
korisnicima ovih usluga uvijek i bez izuzetka može 
ponuditi istu uslugu za značajno nižu cijenu obzirom da 
ne obračunava PDV. Ilustracije radi, na svaku pošiljku 
ove vrste usluga javni poštanski operater pravi razliku u 
cijeni u svoju korist u iznosu od 1,3 KM i ne samo to, na 
svakom javnom natječaju za pružanje ove vrste usluge, 
korisnik usluge mora prihvatiti cijenu javnog poštanskog 
operatera jer je ista 8,99 KM a odbiti cijenu privatnog 
poštanskog operatera u iznosu od 9,00 KM kao skuplju, 
iako na takav način plaća istu uslugu u značajno većem 
iznosu; 

- da privatni poštanski operater prilikom vršenja kurirske 
usluge iz rezervirane poštanske usluge ispostavlja fakturu 
kojom navodi osnovnu cijenu od 7,69 KM i iznos PDV-a 
u visini od 1,31 KM. Korisnik usluge u toj situaciju plaća 
stvarnu cijenu od 7,69 KM obzirom da ulazni PDV na 
fakturi privatnog poštanskog operatera koristi kao odbitni 
PDV. Sasvim suprotno tome, kada JPO ispostavi fakturu 
za istu vrstu usluge, takva faktura ne sadrži PDV pa 
korisnik usluge plaća za istu uslugu stvarnu cijenu u visini 
od 8,99 KM i nema pravo odbitka ulaznog PDV-a, 
ukoliko je obveznik PDV-a, jer isti nije iskazan na fakturi; 

- da opisana situacija stvara potpuno nelojalnu 
konkurenciju i neravnopravnost na tržištu gospodarskih 
subjekata koji pružaju kurirske usluge, s jedne strane, ali, 
isto tako dovodi u nepovoljan položaj i korisnike usluga, s 
druge strane jer plaćaju za istu uslugu neopravdano veću 
cijenu; 

- da citrana odredba članka 4. Zakona o konkurenciji u 
mjerodavnom dijelu određuje da su zabranjeni 
sporazumi/ugovori ili njihove pojedine odredbe kojima se 
sprječava, ograničava ili narušava tržišna konkurencija a 
koji se odnose na, između ostalog, na izravno ili neizravno 
utvrđivanje bilo kojih trgovinskih uvjeta i primjenu 
različitih uvjeta za identične transkacije s drugim 
gospodarskim subjektima, dovodeći ih u neravnopravan 
položaj u odnosu na konkurenciju; 

- da udruživanjem radi obavljanja djelatnosti "kurirske 
usluge" na način da su zaključili pomenuti sporazum, JPO 
stvaraju trgovinske uvjete na teritoriju cijele BiH koji su 
drastično različiti od uvjeta po kojima posluju privatni 
poštanski operateri, a da za takvo postupanje ne postoji 
razumno obrazloženje; 

- da privatni poštanski operateri su neopravdano dovedeni u 
potpuno različitu situaciju u odnosu na JPO jer su u 
potpuno neravnopravnom položaju prilikom nuđenja 
kurirskih usluga u odnosu na JPO; 
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- da s druge strane sporazum/ugovor koji su JPO zaključili 
kreirao je situaciju na način da JPO, suprotno dosadašnjim 
ograničenjima dostavljanja pošiljki do određenih 
"teritorijalnih granica" sada ukidaju te granice i stvaraju 
apsolutno slobodan prostor za njihovu djelatnost na razini 
cijele BiH. Principijelno, u uređenom sustavu, ovakav 
poslovni potez bio bi za pohvalu i podršku. Međutim, u 
ustavnom i zakonskom okviru koji je na snazi u BiH i 
entitetima, te u nepovoljnom položaju privatnih 
poštanskih operatera u odnosu na regulirane cijene 
rezerviranih poštanskih usluga ("usluge brze pošte"), 
ovakav sporazum JPO pravi još veću neravnopravnost i 
dovodi u još nepovoljniji položaj privatni sektor koji 
poreskim davanjima financira institucije koje su vlasnici 
JPO; 

- da sada JPO animiraju korisnike usluga da su oni lideri u 
pružanju ovih usluga zbog organizacijsko tehničkih 
uspostavljenih odnosa a pri tome, neutemeljeno koriste 
povlastice koje su im uspostavljene propisima koji 
ograničavaju privatni sektor; 

- da JPO koji su predmet ove prijave imaju više od 60% 
udjela na tržištu BiH pa se u smislu članka 9. stavak (3) 
Zakona o konkurenciji smatra da imaju vladajući položaj 
na tržištu BiH; 

- da u svezi sa odredbom članka 10. stavak (1) i (2) točka a) 
i c) Zakona o konkurenciji pomenuti JPO vrše zlouporabu 
vladajućeg položaja jer na opisani način, udruživanjem 
putem sporazuma/ugovora i neobračunavanjem PDV-a 
nameću klijentima - korisnicima usluga nelojalne kupovne 
cijene usluge u odnosu na cijene koje mogu ponuditi 
privatni poštanski operateri u smislu članka 6. Zakona o 
poštama BiH. Nadalje, takvi postupci dovode do različitih 
uvjeta za isti posao čime su privatni poštanski operateri 
dovedeni u neravnopravan i nekonkuretan položaj. 

- da nije bez utjecaja istaći da posljedica ovakvog stanja 
nije samo štetna po privatne poštanske operatere nego je 
štetna i za korisnike usluga jer plaćaju za istu uslugu 
neopravdano veću cijenu; 

- da su već objasnili da JPO ovu uslugu mogu nuditi po 
cijeni od 8,99 KM (u kojoj nije sadržan PDV) pa se i ne 
navodi na fakturi pa tako korisnici usluga koji su 
obveznici PDV-a ne mogu koristiti bilo kakav ulazni PDV 
kao odbitni; 

- da s druge strane, kada privatni poštanski operater nudi 
isti uslugu u skladu sa cijenom ograničenom članom 6. 
Zakona o poštama, ta cijena je 9,00 KM u kojoj je 
osnovna cijena 7,69 KM (dakle jeftinija za 1,30 KM od 
cijene JPO) i PDV-a u iznosu od 1,31 KM (koji korisnik 
usluge može vratiti od javne vlasti koristeći ulazni PDV 
na fakturi kao odbitni); 

- da Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je Bosna i 
Hercegovina potpisala i prihvatila, u Poglavlju VI 
"Usklađivanje zakona, provedba zakona i pravila tržišne 
konkurencije", odredbom članka 70. je definirano da su se 
Bosna i Hercegovina, i sve njene institucije vlasti 
obvezale da će "osigurati postepeno usklađivanje svojih 
postojećih zakona i budućeg zakonodavstva s pravnom 
stečevinom Zajednice", što se prije svega, sukladno sa 
Sporazumom, odnosi na temeljne elemente pravne 
stečevine. To praktično znači da su sva nadležna tijela, pa 
i nadležno Ministarstvo, u provođenju svojih zakonom 
dodijeljenih nadležnosti dužna u regulativu uključiti 
temeljna načela zaštite tržišne konkurencije, što svakako 
znači izbjegavanje donošenja akata (propisa i suglasnosti) 
kojima bi se subjekti na tržištu dovodili u neravnopravan 
položaj; 

- da pomenuta poštanska direktiva 2002/39/EC Europskog 
parlamenta i Vijeća Europe o tretmanu ekspresnih usluga, 
je utvrdila kao temeljni princip, da kurirske usluge trebaju 
biti liberalizirane i odvojene od ostalih poštanskih usluga, 
odnosno mora da postoji značajna razlika između 
rezerviranih poštanskih usluga koje obavljaju JPO i 
kurirskih usluga, koje mogu vršiti i drugi pružatelji 
poštanskih usluga (privatni gospodarski subjekti). 
Navedena regulativa podrazumijeva da ekspresne 
(kurirske) usluge ne mogu biti unutar rezerviranih usluga, 
niti univerzalnih usluga. 

- da ističu činjenicu da su predmetni JPO zajedno sa JPO iz 
Srbije i Crne Gore u aprilu 2018. godine zaključili Spora-
zum o razmjeni otkupnih PostPak poštanskih pošiljaka i 
radi se o djelatnosti koja uključuje i kurirske usluge koje 
su predmet ove prijave; 

- da ova činjenica zaključivanja sporazuma dodatno 
potkrepljuje navode prijave u svezi stvaranja vladajućeg 
položaja JPO iz BiH ali sada i na proširenom prostoru sa 
JPO iz susjednih zemalja ali na štetu privatnih poštanskih 
operatera iz BiH. Nije bez utjecaja istaći da je pitanje 
obračuna PDV-a u tim zemljama odnosno u zemljama u 
okruženju regulirano sasvim drugačije što dodatno stvara 
nekonkurentan položaj privatnih poštanskih operatera iz 
BiH; 

- da obzirom da se zahtjev za pokretanje postupka odnosi 
na javne poštanske operatere, Podnositelj zahtjeva kao 
konkurente na mjerodavnom tržištu pružanja poštanskih 
usluga označava javne poštanske operatere i to: "BH 
Pošta" "Pošte Srpske i "Hrvatska pošta"; 

- da je prema dostupnim statističkim podacima Agencije za 
poštanski promet BiH financijska vrijednost tržišta na 
teritoriju BiH iznosila: 
- za 2015. godinu 121.481.151 KM od čega je udio 

JPO bio 107.948.139 KM ili 88,9 % a svi ostali 
privatni poštanski operateri su imali udio 13.533.012 
KM ili 11,1%; 

- za 2016. godinu 125.603.489 KM od čega je udio 
JPO bio 110.775.001 KM ili 88,2 % a svi ostali 
privatni poštanski operateri su imali udio 14.828.488 
KM ili 11,8%; 

- za 2017. godinu 127.556.133 KM od čega je udio 
JPO 110.598.449 KM ili 86,7 % a svi ostali privatni 
poštanski operateri su imali udio 16.957.684 KM ili 
13,3%; 

- da prema istim izvorima tržišni udjel Podnositelja 
zahtjeva (četiri člana udruženja) je 80 % od udjela svih 
privatnih poštanskih operatera na teritoriju BiH i to: 
- za 2015. godinu udjel Podnositelja zahtjeva je 

iznosio 10.826.409 KM (ukupni udio privatnih 
poštanskih operatera u 2015. godini na tržištu BiH je 
iznosio 13.533.012 KM); 

- za 2016. godinu udjel Podnositelja zahtjeva je 
iznosio 11.862.790 KM (ukupni udjel privatnih 
poštanskih operatera u 2016. godini na tržištu BiH je 
iznosio 14.828.488 KM); 

- za 2017. godinu udjel Podnositelja zahtjeva je 
iznosio 13.566.147 KM (ukupni udio privatnih 
poštanskih operatera u 2016. godini na tržištu BiH je 
iznosio 16.957.684 KM); 

- da Podnositelj zahtjeva ne posjeduje sporazum/ugovor iz 
2016. godine koji je zaključen između označenih JPO, te 
predlažu da Konkurencijsko vijeće u okviru svojih ovlasti 
zatraži dostavljanje istog od JPO; 
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- da podneseni zahtjev se odnosi na utvrđivanje navedenih 
zlouporaba po pitanju svih kurirskih usluga a ne samo 
kurirskih usluga iz rezervirane poštanske usluge; 

- da Podnositelj zahtjeva kao teritorij pružanja usluge 
označava cijelo područje Bosne i Hercegovine. 
Podnositelj zahtjeva predlaže da Konkurencijsko vijeće 

pokrene odgovarajući postupak, te zatraži od JPO dostavljanje 
mjerodavne dokumentacije u svezi sa navodima ovog zahtjeva, 
održi javnu raspravu te na bazi provedenih dokaza i utvrđenih 
činjenica donese odluku kojom će utvrditi povrede Zakona o 
konkurenciji i smislu označenom ovom prijavom. 

Analizirajući Zahtjev i dokumentaciju koju je Podnosilac 
zahtjeva dostavio uz isti, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da 
nije moguće bez provedenog postupka utvrditi postojanje 
povreda Zakona na koje Podnositelj zahtjeva ukazuje, te je na 
41. sjednici održanoj dana 05.12.2018. gоdinе, sukladno sa 
člankom 32. stavak (1) Zakona, donijelo Zaključak o 
pokretanju postupka broj: UP-03-26-3-040-6/18 (u daljnjem 
tekstu: Zaključak). 

Konkurencijsko vijeće je, sukladno članku 33. stavak (1) 
Zakona o konkurenciji, dostavilo dana 06.12.2018. godine, 
Zaključak i Zahtjev za očitovanje protivnim stranama u 
postupku, gospodarskom subjektu BH Pošte (akt broj: UP-03-
26-3-040-12/18), gospodarskom subjektu RS Pošte (akt broj: 
UP-03-26-3-040-11/18) i gospodarskom subjektu HP Mostar 
(akt broj: UP-03-26-3-040-13/18). 

Podnositelju zahtjeva Zaključak je dostavljen aktom broj: 
UP-03-26-3-040-10/18 od dana 06.12.2018. godine. 

Konkurencijsko vijeće je dana 21.12.2018. godine putem 
fax-a, zaprimilo pod brojem: UP-03-26-3-040-16/18, zahtjev 
HP Mostar broj: 10-1-10550-2/18 od dana 21.12.2018. godine 
za produženje roka za dostavljanje odgovora po Zaključku, 
sukladno odredbama članka 33. stavak (4) Zakona, te je 
Konkurencijsko vijeće cijenivši naprijed navedeni Zahtjev 
opravdanim, odobrilo dodatni rok za dostavu odgovora aktom 
broj: UP-03-26-3-040-21/18 dana 27.12.2018. godine. 

HP Mostar su dana 14.01.2019. godine dostavile odgovor 
na Zaključak zaprimljen pod brojem: UP-03-26-3-040-24/18 u 
kojem se bitno navodi sljedeće: 
- da imajući u vidu navode Zahtjeva, a sukladno sa važećim 

zakonskim propisima ističu da postupanjem javnih 
poštanskih operatera (u daljnjem tekstu: JPO) nije 
zaključen bilo kakav zabranjeni sporazum prema članku 
4. stavak 1. točka a) i d) Zakona, da ne postoji zlouporaba 
vladajućeg položaja prema članku 10. stavak 2. točka a) i 
c) Zakona, a niti su povrijeđene odredbe članka 9. točke 
a.,b.,c. i g. Odluke o definiranju kategorija vladajućeg 
položaja, prema bilo kojem pravnom subjektu u BiH, pa 
ni u odnosu na Udruženje, odnosno u odnosu na njegove 
članove, i to: "In Time"d.o.o. Sarajevo, "Euro-Express" 
d.o.o. Banja Luka, "A2B Exspress Delivery" d.o.o. 
Sarajevo i "Exspress One" d.o.o. Sarajevo; 

- da prvenstveno položaj sudionika na tržištu poštanskih 
usluga u Bosni i Hercegovini, JPO i drugih davatelja 
poštanskih usluga, mora se posmatrati u svijetlu Zakona o 
poštama BiH, kroz vrste poštanskih usluga koje davatelji 
tih usluga pružaju; 

- da polazeći od zakonskog stajališta da vladajući položaj 
nije zabranjen, osim posebne odgovornosti gospodarskog 
subjekta na tržištu, cijeneći da je smisao nacionalnog 
pravnog okvira i pravnog okvira EU, da se gospodarski 
subjekt koji ima vladajući položaj ne dovodi u povoljniji 
položaj, već da se stvore jednaki uvjeti za sve sudionike 
na tržištu, potrebno je ukazati na specifičnosti poštanskih 
usluga i specifičnosti davatelja istih ovisno od vrste, a 
poglavito s gledišta univerzalne i rezervirane poštanske 

usluge kako to definira Zakon o poštama Bosne i 
Hercegovine. 

- da su odredbama čl. 2. Zakona o poštama BiH, dane 
definicije ključnih pojmova kako slijedi: 
- a) "poštanske usluge" znače usluge prijenosa 

poštanskih pošiljaka i sve druge usluge koje su 
navedene u nomenklaturi poštanskih usluga; 

- b)"poštanske pošiljke" znače sve pošiljke koje primi 
na prijenos i za koje odgovara operater poštanskog 
saobraćaja; 

- c) "pismonosna pošiljka" znači svaku poštansku 
pošiljku koja sadrži neko saopštenje u pisanoj formi, 
na svakoj vrsti fizičkog medija, koju treba dostaviti 
naznačenom primatelju. Računi za režije, drugi 
računi, financijska i druga izvješća smatraju se 
pismonosnim pošiljkama; 

- d) "pošiljatelj" znači svaka fizička ili pravna osoba 
koja je dala ili u čije ime je poštanska pošiljka data 
na prijenos operateru poštanskog saobraćaja; 

- e) "univerzalne poštanske usluge" znače sve one 
poštanske usluge koje, sukladno s ovim zakonom i 
drugim poštanskim propisima, moraju biti dostupne 
na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine; 

- f) "rezervirane poštanske usluge" znače one vrste 
univerzalnih poštanskih usluga koje može pružati 
samo javni poštanski operater; 

- g) "nerezervirane poštanske usluge" znače pojedine 
vrste univerzalnih poštanskih usluga koje, osim 
javnih, mogu vršiti i drugi operateri poštanskog 
saobraćaja; 

- h) "operateri poštanskog saobraćaja" znače sve 
subjekte koji su registrirani za obavljanje djelatnosti 
iz oblasti poštanskog saobraćaja; 

- i) "javni poštanski operater" znači poduzeće koje je 
u većinskom državnom vlasništvu, i koje je u 
trenutku donošenja ovog zakona već registrirano za 
pružanje rezerviranih i nerezerviranih poštanskih 
usluga; 

- j) "poštanski operater" znači organizaciju koja je, 
sukladno s ovim zakonom, ovlašćena za pružanje 
nerezerviranih poštanskih usluga; 

- m) "ostale usluge" znače dopunske i ostale 
poštanske usluge koie zahtiieva pošiljatelj ili 
primatelj; 

- r) "kurirske usluge" znače poštanske usluge s dodat-
nom vrijednošću, koje davatelj poštanskih usluga 
obavlja na temelju posebnog zahtjeva pošiljatelja, a 
podrazumijevaju preuzimanje pismonosne pošiljke 
na adresi pošiljatelja, te izravan prijenos i uručenje 
na adresi primatelja; 

- da iz naprijed navedenih zakonskih odredaba, koje 
definiraju usluge i davatelja usluga, može se zaključiti da 
su JPO, javna poduzeća u većinskom državnom 
vlasništvu, kojima ovlasti za obavljanje univerzalnih 
poštanskih usluga daje sam Zakon o poštama zbog javnog 
interesa, a regulator Agencija za poštanski promet (u 
daljnjem tekstu: Agencija ili APP) samo autorizira tu 
ovlast dok su poštanski operateri, organizacije koje se 
bave pružanjem nerezerviranih poštanskih usluga i koji za 
to moraju ishoditi posebnu licencu od regulatornog tijela; 

- da je interes države da osigura dostupnost univerzalne 
poštanske usluge svom stanovništvu bez obzira na 
zemljopisni položaj (lokaciju) po jedinstvenoj i 
pristupačnoj cijeni. Univerzalne poštanske usluge su 
usluge koje karakterizuje obvezna dostupnost na cijelom 
teritoriju BiH, pod jednakim uvjetima za sve korisnike, 
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tzv "univerzalnost", bez obzira na ekonomsku isplativost 
te vrste usluge kako bi država zaštitila svoje interese i 
učinila pošiljke, sudska pisma, račune komunalnih 
preduzeća, elektre, telekoma, penzije i druga pismena 
dostupnima svim građanima; 

- da drugim riječima, ove poštanske usluge se moraju 
obavljati i pošiljke (pošta) dostavljati i u najzabačenije 
krajeve na cijelom teritoriju BiH, što rezultuje višestruko 
većim troškovima od cijene same poštanske usluge, a koju 
cijenu osnovnog pisma definira država, zbog javnog 
interesa. Poznati su i postoje različiti modeli financiranja 
troška univerzalne usluge. Budući da u BiH poštanske 
usluge nisu liberalizirane, trošak financiranja univerzalne 
usluge se radi po modelu rezerviranog područja kako je to 
bilo uobičajeno i u zemljama EU prije liberalizacije. 
Sastavni dio univerzalnih poštanskih usluga su rezervirane 
poštanske usluge, a koje isključivo pružaju javni poštanski 
operateri. Prema tome, sve rezervirane poštanske usluge 
su po zakonu one poštanske usluge koje isključivo u BiH 
mogu obavljati spomenuta tri JPO; 

- da odredbama članka 6. st. (1) točka g) Zakona o poštama 
također je propisano da se rezerviranim uslugama 
smatraju, kurirske usluge, ukoliko iznos tarife nije deset 
puta veći od obične tarife; 

- da iz takve zakonske definicije kurirskih usluga, 
nedvojbeno proizlazi da je pružanje kurirskih usluga po 
cijeni koja nije deset puta veća od obične tarife, u 
isključivom djelokrugu JPO; 

- da se ovdje radi o tome dovoljno je navesti i stajalište 
Agencije i Federalne Uprave za inspekcijske poslove koja 
postupajućí po prijavama HP Mostar protiv privatnih 
poštanskih operatera (uključujući i članice Udruženja) 
sukladno sa važećim zakonom, poduzima zakonom 
propisane mjere, zbog kršenja odredaba Zakona u pogledu 
rezervirane poštanske usluge; 

- da je HP Mostar prijavio Agenciji i Federalnoj Upravi za 
inspekcijske poslove 69 kršenja propisa o rezerviranim 
poštanskim uslugama Zakona o poštama BíH od strane 
privatnih poštanskih operatera, koji obavljajući kurirske 
usluge ulaze u segment rezervirane usluge, te na temelju 
navedenih prijava su izrečene i prekršajne kazne 
prijavljenim operaterima; 

- da iz navedenog se jasno da zaključiti da su JPO u Bosni i 
Hercegovini jedini javni poštanski operateri i imaju 
ovlasti po samom Zakonu dato i od Agencije autorizovano 
za pružanje usluga utvrđenih odredbama čl. 5., 6., 7. i 8. 
Zakona o poštama Bosne i Hercegovine, odnosno isti 
onda kada pružaju rezervirane poštanske usluge; 

- da i kada JPO pružaju kurirske usluge po cijeni koja je do 
deset puta veća od obične tarife, oni pružaju rezerviranu 
poštansku uslugu iz članka 6. st. 1. točka g. Zakona o 
poštama BiH, pa je njihov položaj u tom segmentu usluga 
specifičan, na način da iako se može tretirati kao sudionik 
na tržištu poštanskih usluga koji ima vladajući položaj 
kod pružanja te vrste usluga, kao posljedica Zakona, javni 
poštanski operateri niti su, a niti mogu biti konkurentni 
ostalim poštanskim operaterima jer ostali poštanski 
operateri ne mogu pružati rezervisane poštanske usluge. 

- da s prednjim u svezi, iako je donekle razumljivo stajalište 
Podnositelja zahtjeva, kojim se u više navrata izražava 
nezadovoljstvo postojećim zakonskim rješenjima, to se 
prije svega mora uzeti u obzir i činjenica da je zakonski 
okvir obuhvatio šire društvene interese, prije svega 
interese države i korisnika usluga, kada je za rezervirane 
poštanske usluge odredio isključivo javne poštanske 
operatere. Tu se posebno treba imati na umu univerzalnost 

poštanskih usluga, kao i načela poštanske politike, 
propisana odredbama čl. 3. st. 1. Zakona o poštama BiH, 
između kojih se propisuje pod točkom a), da poštanske 
usluge moraju biti dostupne svim građanima Bosne i 
Hercegovine, pod jednakim uvjetima, bez bilo kakve 
diskriminacije, pod točkom i), da su cijene rezerviranih 
poštanskih usluga pod državnom kontrolom, a ukoliko se 
ovakvim cijenama ne osigurava pokriće stvarnih troškova 
i razvojne potrebe poštanskog sistema, država i entiteti 
osiguravaju subvencije JPO; 

- da smisao same rezervirane usluge je da se javnim 
poštanskim operaterima osiguraju sredstva za pokriće 
troškova obavljanja univerzalne poštanske usluge, zbog 
čega rezerviranu uslugu ne može obavljati niti jedan drugi 
poštanski operater. Privatni poštanski operateri, 
uključujući i članove Udruženja uopće nemaju licencu za 
obavljanje bilo koje druge poštanske usluge osim 
kurirskih usluga, te valja napomenuti da privatni poštanski 
operateri, čak ni one usluge za koje imaju licencu ne 
moraju pružati (nemaju tu obvezu univerzalnosti) na 
cijelom teritoriju BìH pod jednakim uvjetima korisnicima; 

- da iako Podnositelji prijedloga navode, kada nalaze da je 
zakonski okvir nepovoljan za ostale poštanske operatere i 
u suprotnosti sa direktivama Europske Komisije, treba 
imati u vidu i da je samim Europskim direktivama koje se 
u EU primjenjuju izravno, za sve članice bio predviđen i 
rok odgode do potpune liberalizacije tržišta, tako da je od 
donošenja direktiva do njihove primjene i u EU proteklo 
20 godina; 

- da s tim u svezi treba napomenuti da je u preambuli (17) 
Direktive 97/67/EC Europskog parlamenta i Vijeća 
navedeno za kriterij cijene peterostruki iznos osnovne 
tarife, s napomenom da se radilo o prvoj direktivi kojom 
je bila predviđena rezervacija usluga u EU, te da je ista 
ukinuta, te da će se osigurati bolje razlikovanje 
rezerviranih usluga i express usluga koje su liberalizirane, 
a u preambuli (18) da je osnovna razlika izmedu express 
usluge i univerzalnih poštanskih usluga u dodatnoj 
vrijednosti, a da se kao najdjelotvorniji način utvrđivanja 
dodatne uočene vrijednosti (u bilo kom obliku) pružene 
express uslugom i uočene od strane korisnika, razmotri 
dodatna cijena koju su korisnici spremni platiti, ne 
dovodeći u pitanje ograničene cijene za rezervirana 
područja koja se moraju poštovati; 

- da je jasno da Zakon o poštama BìH iz 2005.g. nije 
usklađen s EU direktivama. Sama liberalizacija poštanskih 
usluga u EU na koju se poziva Podnositelj zahtjeva je 
provedena i u EU sukladno direktìvama kroz skoro 20 
godina, postepeno i bez ugrožavanja univerzalne 
poštanske usluge; 

- da bez obzira na navedeno, Zakonom o poštama BiH, 
jasno je utvrđeno da su kurirske usluge u odredenom 
cjenovnom razredu rezervirane i da ih kao takve mogu 
pružati samo javni poštanskí operateri, pa se sve 
primjedbe Podnositelja koje se odnose na pravnu 
regulativu i (ne)usuglašenost domaćih propisa sa 
europskim standardima, ne može cijeniti kao opravdan 
razlog za udovoljenje zahtjevu. 

- da iako se Vijeće sukladno zakonskim ovlastima može 
pozivati na sudsku praksu Europskog suda pravde i 
odluke Europske Komisije, Vijeće ne može izaći izvan 
zakonskih okvira države BiH i izvan svoje zakonske 
nadležnosti, na način da preispituje pozitivno-pravni 
zakonski okvir, pa samim tim ni opravdanost zakonskih 
rješenja Zakona o poštama, poglavito imajući u vidu 
trenutnu razvijenost tržišta i ekonomske uvjete poslovanja 
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u BiH i u EU, niti u bilo kojem smislu treba preuzeti 
ulogu zakonodavca. Stoga smatraju bespotrebnim dalje 
obrazlaganje i argumentiranje u svezi navoda Podnositelja 
koji se tiču sadržaja važećih zakona; 

- da članak 12. Zakona o poštama BiH propisuje da: "(1) 
Svaki operater poštanskog prometa je obvezan da prijenos 
poštanskih pošiljaka koje primi od bilo kog drugog 
operatera poštanskog prometa na području Bosne i 
Hercegovine tretira na potpuno jednak način, kao i 
prijenos poštanskih pošiljaka koje mu je povjerila bilo 
koja fizička ili pravna osoba u Bosni i Hercegovini"; 

- da polazeći od odredbi čl. 12. Zakona o poštama BiH i čl. 
28. st. 11. Općih uvjeta za obavljanje poštanskih usluga, 
tri JPO dogovorila su tehnološki okvir za realizaciju 
usluge brze pošte kao segmenta univerzalne poštanske 
usluge i u tom smislu sklopljen je Sporazum o prijenosu 
pošiljaka brze pošte između javnih poštanskih operatera, 
(broj BH Pošte: 01-13.60-246/16 od 22.07.2016.godine; 
broj Pošte Srpske: 1-2200/16 od 26.07.2016 godine i broj 
Hrvatske pošte: D-01-4795/16 od 15.07.2016.godine) u 
cilju reguliranja tehničko-tehnoloških procesa prijema, 
prijenosa, razmjene i uručenja pošiljki, kao i rokove 
pružanja poštanske usluge na međuoperatorskoj razini na 
području cijele BiH; 

- da u konkretnom slučaju iako se radi o klasičnom 
tehnološkom okviru, uputi, nespretno je upotrijebljen 
izraz "sporazum". Sastavni dio "Sporazuma" čine Prilog 
1. Popis lokacija sa rokom uručenja i Prilog 2. Točke 
razmjene i vremena razmjene zaključaka brze pošte 
izmedu javnih poštanskih operatera. Napominjemo da je u 
tijeku dopuna navedenog sporazuma po pitanju 
tehnoloških dorada procesa rada i postupanja, pa će se 
shodno naprijed navedenom izmijeniti i naziv na način da 
će se isti ubuduće i zvati: "Naputak odnosno Tehnološke 
procedure postupanja s pošiljkama brze pošte", a kako bi 
se otklonile sve nedoumice po pitanju prirode ovog 
dokumenta. 

- da Sporazumom nisu nastale nove cijene usluge brze 
pošte, već je omogućena dostava pošiljaka u okviru 
posebne usluge brze pošte, s logom brze pošte, na 
teritoriju cijele BiH. Strane sporazuma, usluge koje 
pružaju jedna drugoj plaćaju, a isto nije od utjecaja na 
cijenu usluge koju odreduje operater za slanje pošiljke. 
JPO su radi obavljanja ove usluge i radi osiguranja 
univerzalnosti poštanske usluge u ovom segmentu, morali 
potpisati "sporazum" - tehnološki okvir, kako bi mogli 
osigurati dostupnost ove vrste usluge na cijelom 
teritoriju BiH i pod jednakim uvjetima za sve građane. 
Sam "sporazum" predstavlja tehnički okvir kako izvršiti 
zakonom nametnutu obvezu univerzalnosti ove vrste 
poštanske usluge; 

- da obzirom da je Podnositelj, predmetni Sporazum 
označio kao zabranjen sporazum iz čl. 4. st. 1. t. a) i d) 
Zakona, i da je njime izvršena zlouporaba vladajućeg 
položaja u smislu čl. 10. st. 2. točka a) i c) Zakona, te 
povrede čl. 9. t. a.,b.,c. i g. Odluke, nužno je ukazati na 
temeljne činjenice koje ukazuju na neopravdanosti 
zahtjeva i stajališta Podnositelja prijedloga. 

- da radi boljeg razumijevanja potrebno je imati u vidu i 
zakonske definicije koje se odnose na EMS - usluge brze 
pošte i kurirske usluge, sadržane u Općim uvjetima za 
obavljanje poštanskih usluga, obvezujućim i za JPO i za 
ostale poštanske operatere, a kako slijedi: 

- člankom 26. Općih uvjeta - Posebne poštanske usluge, 
propisano je, 

"1) Posebne poštanske usluge su usluge koje zahtijeva 
pošiljatelj prilikom predaje pošiljke. Izborom 
posebne usluge pošiljatelj zahtijeva poseban 
postupak i uvjete vezane za prijem, otpremu, 
prijevoz, prispijeće i uručenje poštanskih pošiljki. 

2) Kao posebne poštanske usluge u smislu st. 1) ovog 
članka pošiljatelj može izabrati da mu se pošiljka 
prenese kao: 

 pošiljka s potvrdenim uručenjem, 
 pošiljka brze pošte (EMS), 
 hitna pošiljka, 
 vrlo hitan paket, 
 pošiljka sa povratnicom, 
 otkupna pošiljka. 

- člankom 28. -Pošiljke brze pošte - EMS, definira se kao: 
"1) Pošiijka brze pošte je poštanska usluga koja podra-

zumijeva preuzimanje poštanske pošiljke na osnovu 
posebnog zahtjeva pošiljatelja (putem telefona i sl.), 
na adresi koju odredi pošiljatelj ili u poštanskom 
uredu, te uručuje na adresi primatelja. EMS pošiljka 
uručuje se u roku koji odredi pošiljatelj, a prema 
ponudi operatera poštanskog prometa, 

2) EMS pošiljka iz stavka 1. ovog članka može 
sadržavati pisano priopćenje, robu, žive životinje i 
druge predmete, 

3) Za EMS pošiljku se pošiljatelju daje potvrda o 
prijemu pošiljke, a primatelju se pošiljka uručuje uz 
potpis, upisivanjem datuma i vremena uručenja, 

4) EMS pošiljka može biti mase do 31,5 kg, 
5) Najmanje dimenzije EMS pošiljke su 90x140 mm, a 

najveće kao za paket u unutrašnjem prometu, 
6) EMS pošiljka mora na adresnoj strani imati odgova-

rajuću naljepnicu propisanu aktima Svjetske poštan-
ske unije, 

7) Pošiljatelj prilikom predaje EMS pošiljke može 
zahtijevati usluge određene ovim Općim uvjetima, te 
druge usluge koje dogovori sa operaterom poštan-
skog prometa, 

8) EMS pošiljka se može predati sa ili bez označene 
vrijednosti u unutarnjem poštanskom prometu, a 
samo bez označene vrijednosti u međunarodnom 
poštanskom prometu, 

9) Vrijednost sadržaja EMS pošiljke mora biti 
označena brojkom i slovima u lijevom donjem dijelu 
adresne strane pošiljke. Označena vrijednost mora 
odgovarati stvarnoj vrijednosti ili značenju sadržaja 
za pošiljatelja, o čemu pošiljatelj potpisom potvrđuje 
izjavu na potvrdi o prijemu EMS pošiljke, 

10) Najveća označena vrijednost na EMS pošiljci u 
unutarnjem poštanskom prometu može biti do 
10.000,00 KM, 

11) Tehnološki postupak prijenosa EMS pošiljaka 
operateri poštanskog prometa reguliraju posebnom 
uputom." 

- dok je člankom 48. Općih uvjeta - Kurirska usluga, 
definirana kao: 

"1) Kurirske usluge su poštanske usluge sa dodatnom 
vrijednošću koje davatelj poštanskih usluga obavlja 
na temelju posebnog zahtjeva pošiljatelja a 
podrazumijevaju preuzimanje poštanskih pošiljaka 
na adresi pošiljatelja, izravan prijenos, te uručenje na 
adresi primatelja, 

2) Pod dodatnom vrijednošću u smislu st. (1) ovog 
članka, podrazumijeva se, po posebnom zahtjevu 
pošiljatelja: ugovoreno vrijeme i mjesto preuzima-
nja, brzina prijenosa, elektronsko praćenje prijenosa, 



Број 74 - Страна 144 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 9. 10. 2019. 

 

te uručenje u dogovorenom roku i na dogovorenoj 
adresi. Operater poštanskog prometa koji obavlja 
kurirsku uslugu mora imati mogućnost da u svakom 
trenutku u tijeku prijenosa postupi po zahtjevu 
pošiljatelja, 

3) Operateri poštanskog prometa koji obavljaju ove 
usluge moraju se pridržavati cjenovnih ograničenja u 
odnosu na rezervirane usluge koje su utvrđene 
Zakonom, 

4) Predmetom kurirskih usluga mogu biti sve poštanske 
pošiljke ukoliko su ispunjeni uvjeti iz stavka 1), 2) i 
3) ovog članka. 

5) Operater poštanskog prometa koji obavlja kurirske 
usluge mora imati sačinjene Uvjete za obavljanje 
kurirskih usluga, usklađene sa Zakonom i ovim 
Općim uvjetima, 

6) Kurirske usluge nalaze se na slobodnom tržištu, a 
operateri poštanskog prometa obvezni su ih obavljati 
sukladno sa Zakonom, ovim Općim uvjetima i 
svojim aktima, 

7) Operater poštanskog prometa je obvezan pošiljatelju 
izdati potvrdu o preuzimanju pošiljke i istu uručiti 
uz potpis primatelja; 

8) Za obavljanje kurirskih usluga operater poštanskog 
prometa mora posjedovati ili ovlasti ili licencu 
izdanu od strane Agencije. 

- da polazeći od naprijed citiranih odredbi Zakona o 
poštama BiH i Općih uvjeta za pružanje poštanskih 
usluga, daju usporedni pregled ove dvije poštanske 
usluge: usluga brze pošte (EMS) i kurirskih usluga; 

- da članovi Udruženja, koje je podnositelj prijedloga, su 
registrirani i imaju licencu za pružanje kurirskih usluga u 
unutarnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju od 
Agencije u liberaliziranom segmentu, dakle za obavljanje 
dijela liberaliziranih nerezerviranih poštanskih usluga iz 
čl. 8. st. 3. Zakona o poštama BiH; 

- da imajući u vidu naprijed navedeno, također ukazuju 
Vijeću da pojam "brza pošta" nikako nije kolokvijalni 
naziv, a pogotovo nije sinonim za kurirske usluge; 

- da pored posebnog svrstavanja EMS usluge - brze pošte, a 
kako je navedeno u čl. 26. st. 2. Općih uvjeta za pružanje 
poštanskih usluga i Svjetska poštanska konvencija u čl. 
1.3. dala je definiciju usluge koja je označena kao EMS 
— Poštanska brza usluga za dokumente i robu (Express 
Mail Service), prema kojoj je "EMS pošiljka: pošiljka 
opisana i koja se prevozi pod uvjetima ove Svjetske 
poštanske konvencije i Pravilnika i povezanim EMS 
instrumentima; 

- da u čl. 36. - EMS i integrisana logistika Konvencije 
propisano je da: 1. Države članice ili ovlašteni operateri 
mogu se međusobno dogovoriti da sudjeluju u obavljanju 
sljedećih usluga, koje su opisane u Pravilniku: "EMS tj. 
poštanska brza usluga za dokumente i robu koja će, kada 
god je to moguće biti najbrža poštanska usluga u fizičkom 
smislu. Ova se usluga može pružati na osnovu 
multilateralnog sporazuma o EMS standardu ili na osnovu 
bilateralnog sporazuma; integrisana logistika, usluga koja 
u potpunosti odgovara logističkim zahtjevima korisnika 
usluga, i uključuje faze prije i poslije fizičkog prijenosa 
robe i dokumenata; 

- da član 36-001 EMS normira, "U odnosima između 
imenovanih operatora koji su se dogovorili o pružanju ove 
usluge, EMS ima prioritet pred svim ostalim pošiljkama. 
Sastoji se od: preuzimanja, otpreme i dostave pisama, 
dokumenata ili robe u vrlo kratkom vremenu."; 

- da dakle usluga "brza pošta" nije kolokvijalni naziv već je 
sistem posebne poštanske usluge, koja se kao takva može 
ugovoriti u dostavi pismovnih pošiljaka i paketa, a čija je 
osnovna karakteristika da bude najbrža poštanska usluga u 
fizičkom smislu. Usluga brze pošte (EMS) pruža se kao 
univerzalna poštanska usluga, dakle prema načelima 
univerzalnosti koji su iskazani kao EMS Opći uvjeti, a 
podrazumijevaju dostavu po utvrđenom redu dostave i do 
svakog korisnika; 

- da prema tome, predmetni "Sporazum" izmedu JPO 
zaključen je kao tehnički okvir, a s ciljem kako bi se 
univerzalna usluga brze pošte (EMS) mogla pružati na 
cijelom teritoriju BiH. Drugim rìječima, izmedu JPO je 
njime dogovoren jednak tretman pošiljki brze pošte, na 
način da ponuđeni rokovi prenosa pošiljki brze pošte i 
mjesta uručenja budu usuglašeni. Dosadašnja saradnja 
JPO u segmentu razmjene pošiljaka brze pošte nije bila 
konzistentna, na način da je prije sporazumom utvrđenih 
kriterija, pojedini operator pružao uslugu u roku do 12 
sati, a drugi ne. Nisu bile poznate tehničko-tehnološke 
mogućnosti drugih operatora za uručenje pošiljaka na 
određenom području pa se dogadalo da jedan JPO primi 
pošiljku za uručenje u roku uručenja od D+1 za područje 
drugog JPO na kojem nije moguće poštovati taj rok, itd. 
Sporazumom su usuglašeni ponuđeni rokovi, te su njime 
definisane pošte koje pružaju tu uslugu s rokovima 
uručenja, čime je omogućen servis brze pošte pod 
jednakim uslovima na cijelom teritoriju; 

- da s tom činjenicom, u vezu treba dovesti i zlonamjerne i 
pogrešne navode Podnositelja prijave, iznesene na strani 
8. Zahtjeva, a u kojem se iznose krajnje pogrešni finan-
cijski pokazatelji o udjelu na tržištu poštanskih usluga, 
gdje Podnositelj zahtjeva u korelaciju stavlja ukupno 
tržište svih poštanskih usluga, odnosno promet JPO iz 
osnova univerzalnih i rezerviranih poštanskih usluga, u 
odnosu na prihode iz osnova brze pošte ili iz osnova 
kurirskih usluga koji su ostvarili ostali poštanski operateri, 
odnosno članice Podnositelja zahtjeva. Dakle nepravilno 
dovodi u korelaciju ukupan prihod JPO-a sa samo jednim 
segmentom prihoda JPO, tj. prihodom od brze pošte; 

- da kada se financijski pokazatelji promatraju pravilno, 
odnosno kada se posmatra samo konkurentno tržište dijela 
liberaliziranih poštanskih usluga, a što ne osporava ni 
Podnositelj zahtjeva, nesporno se može zaključiti da udjel 
četiri članice Podnositelja prijave (u Zahtjevu se pogrešno 
navodi udjel Podnositelja zahtjeva), iznosi preko 80,00% 
tržišta u oblasti liberaliziranih kurirskih usluga, u odnosu 
na još 13 poštanskih operatera i tri JPO, koji u tom 
segmentu usluga zajedno imaju udjel na tržištu manji od 
20,00%; 

- da također, kada se pogleda financijska analiza 
pokazatelja dana od Podnositelja zahtjeva za 2015., 2016. 
i 2017. godinu, vidljivo je da je u navedenom 
vremenskom razdoblju rastao i pojedinačni promet kao i 
ukupan udjel članica Podnositelja zahtjeva u ukupnom 
prometu na tržištu liberaliziranih kurirskih usluga; 

- da na temelju tabelarnog pregleda koji daje prikaz 
stvarnih pokazatelja prihoda od brze pošte u odnosu na 
ukupan prihod HP Mostar po godinama i to ukupan prihod 
iz osnova svih univerzalnih i rezerviranih poštanskih 
usluga s udjelom tog prihoda od pružanja usluge brze 
pošte, gdje je i pored rasta prihoda evidentno da isti 
minimalno sudjeluje u ukupnom prihodu (u 2015. godini 
nisu imali prihoda od brze pošte, u 2016. godini prihod od 
brze pošte je iznosio 152.712,00 KM što predstavlja 
0,60% ukupno ostvarenog prihoda, dok u 2017.godini 
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prihod od brze pošte je iznosio 714.963,00 KM što 
predstavlja 2,83% ukupno ostvarenog prihoda; 

- da zaključenim "Sporazumom" o prijenosu pošiljaka brze 
pošte izmedu JPO, nisu utvrđene nikakve nove, niti 
povoljnije cijene usluge (izravno niti neizravno). S druge 
strane, u smislu pokrivenosti teritorija BiH uslugom brze 
pošte, pružanjem univerzalne usluge brze pošte (EMS) na 
cijelom teritoriju BiH od strane JPO pod jednakim 
uvjetima, a što je jedini učinak i cilj Sporazuma, privatni 
operateri nisu dovedeni u neravnopravan položaj, a niti su 
JPO time na bilo koji način postupili protivno odredbama 
Zakona o konkurenciji; 

- da je Sporazum operativna i tehničko-tehnološka uputa 
kojim je uspostavljena razmjena pismovnih i paketskih 
pošiljaka, na području cijele BiH, a njegova dopuštenost 
proizlazi i iz odredaba čl. 12. Zakona o poštama BiH kao i 
odredaba Svjetske poštanske konvencije. Drugim 
riječima, već na temelju samog Zakona o poštama, čl. 12. 
st.1., JPO su mogli razmjenjivati pošiljke i bez zaključe-
nog Sporazuma, ali je isti potpisan kako bi se detaljnije 
usuglasila međusobna prava i obveze u pogledu posebnih 
usluga brze pošte, odnosno njihova jednoobraznost i 
teritorijalna zastupljenost; 

- da Sporazum nije osnova za zajedničko ulaganje u 
kapacitete, kao što je navedeno u Zahtjevu, niti zajedničko 
ulaganje postoji kao takvo, obzirom da je princip 
prijenosa i uručenja pošiljaka brze pošte isti princip koji je 
zakonom propisan i po kojem JPO obavljaju sve 
univerzalne poštanske usluge. Svaki operater prijem 
pošiljaka obavlja na svom području, (čl. 3.), svaki 
operater obavlja prijevoz pošiljaka na svom području i o 
svom trošku (čl. 4.), primjenjuje se princip univerzalnosti 
dostave pošiljaka, (Prilog 1 i Prilog 2), uručenje se vrši od 
strane svakog operatera na svom području prema vlastitim 
Općim uvjetima (čl. 5), sve pošiljke se dostavljaju s 
logom brze pošte (čl. 6.), svaki operater određuje iznos 
cijene usluge za primljenu pošiljku na svom području (čl. 
8.), naknade za uručenje pošiljke drugog operatera iznose 
3,00 KM po pošiljci (čl. 9.), rokovi uručenja su utvrđeni 
čl. 10. i dr. Dakle, riječ je o usluzi brze pošte na razini 
cijelog područja BiH, u okviru univerzalnih poštanskih 
usluga; 

- da suradnja JPO s ciljem pružanja usluge brze pošte na 
području BiH u segmentu univerzalne poštanske usluge, 
nikako se ne može smatrati monopolističkim djelovanjem, 
ako imamo u vidu da privatni operateri svo vrijeme 
pružaju kurirsku uslugu na području cijele BiH te da 
članovi Podnositelja prijedloga koji obavljaju isključivo 
kurirske usluge u liberaliziranom segmentu, participiraju s 
oko 80% ukupnog dijela prihoda u oblasti liberaliziranog 
dijela kurirskih usluga u BiH što njih stavlja u poziciju 
monopolista; 

- da u svezi navoda Podnositelja zahtjeva po pitanju 
oslobađanja od PDV-a ističemo: u Zakonu o PDV-u u 
članku 24. su jasno navedene djelatnosti u javnom 
interesu oslobođene plaćanja PDV-a, izmedu kojih su i 
"Javne poštanske usluge". U Pravilniku o primjeni Zakona 
o PDV-u je definiran pojam "javne poštanske usluge", pa 
se navodi: "Javnim poštanskim uslugama podrazumije-
vaju se sve usluge koje obavljaju javni poštanski operateri 
sukladno Zakonu o poštama Bosne i Hercegovine." U 
Zakonu o poštama BiH definiran je pojam "javnog 
poštanskog operatora" kao poduzeća koje je ovlašteno za 
pružanje rezerviranih i nerezerviranih poštanskih usluga; 

- da je pravna norma jasna i nedvojbena, slijedom toga HP 
Mostar nije ni tražio niti posjeduje mišljenje Uprave za 

neizravno oporezivanje po ovom pitanju i navedene 
propise primjenjuje izravno, te da niti jedna dosadašnja 
državna revizija u tom pogledu nije stavila bilo kakvu 
primjedbu; 

- da u svezi navoda Podnositelja zahtjeva da su JPO i u 
travnju 2018. godine zaključili sporazum o razmjeni 
otkupnih PostPak pošiljaka, te da isto uključuje kurirske 
usluge, bez potrebe da se ponavlja prednje izneseno, 
ukazujemo da je PostPak posebna paketska usluga koja 
ima sve karakteristike usluge međunarodnih poštanskih 
paketa definirane aktima Svjetskog poštanskog saveza, pri 
čemu je utvrđeni rok uručenja 3 (tri) dana nakon 
obavljenog carinskog postupka u odredišnoj zemlji, što 
značajno odstupa od zahtjeva za brzinama prijenosa i 
dostave kod kurirske usluge, čime ova usluga nije 
konkurentna kurirskim uslugama koje imaju kraći rok 
uručenja, uglavnom jedan ili najviše dva dana. Dodatno, 
pošiljka PostPak može biti isključivo otkupna, odnosno 
namijenjena je isključivo prijenosu i uručenju pošiljki uz 
plaćanje samo gotovinom pri pouzeću, čime je tržišno 
značajno ograničena u odnosu na opću kurirsku uslugu, 

- da predlažu da se nakon održavanja usmene rasprave, 
saslušanja stranaka i provođenja materijalnih dokaza, 
uključivo i dokaza pribavljenih službenim putem, donese 
rješenje kojim se odbija Zahtjev Udruženja poštanskih 
operatera. 

- Konkurencijsko vijeće je zaprimilo, dana 18.12.2018. 
godine pod brojem: UP-03-26-3-040-14/18, zahtjev BH 
Pošte broj: 01-7.11-18479/2-18 od dana 07.12.2018. 
godine, za produljenjem roka za izjašnjenje odnosno 
dostavu odgovora na predmetni Zaključak kao i uvid u 
spis, sukladno odredbama članka 33. stavak (4) Zakona, te 
je Konkurencijsko vijeće cijenivši naprijed navedeni 
Zahtjev opravdanim, odobrilo dodatni rok za dostavu 
odgovora, te odobrilo uvid u spis u smislu članka 38. 
Zakona, aktom broj: UP-03-26-3-040-15/18 dana 
18.12.2018. godine (izvršen uvid dana 25.12.2018. godine 
– akt broj: UP-03-26-3-040-19/18). 

- BH Pošte su dana 04.01.2019. godine dostavile odgovor 
na Zaključak zaprimljen pod brojem: UP-03-26-3-040-
22/18 u kojem se osim navoda koji su sadržani i u 
odgovoru HP Mostar bitno navodi sljedeće: 

- da bez nužnosti daljnjeg preispitivanja samog ratia 
postojećeg zakonskog okvira, ukoliko shvate stavove 
Podnositelja prijedloga kao stavove zasnovane na 
vlastitim ekonomskim interesima, toliko su isti u 
suprotnosti sa pozitivnim zakonskim okvirom u BiH, što u 
više navrata i Podnositelji prijedloga navode kada nalaze 
da je zakonski okvir nepovoljan za ostale poštanske 
operatere i u suprotnosti sa direktivama Europske 
Komisije; 

- da EMS-usluga je regulirana na osnovu multilateralnih ili 
bilateralnih Sporazuma, te sve što nije uređeno takvim 
ugovorima podliježe odgovarajućim odredbama Akata 
Unije. Ova usluga će, gdje god je moguće, biti označena 
logotipom kako je prikazano nižim uzorkom, koji se 
sastoji od ovih elemenata: a) narančastog krila: b) slova 
EMS plave boje; c) tri vodoravne narančaste crte. Logotip 
se moze dopuniti dodavanjem naziva domaće usluge. 
Naknade za uslugu određuje imenovani operator porijekla 
uzimajući u obzir troškove i zahtjeve tržišta: 

- da brza pošta nije isto što i kurirska usluga, jer je kurirska 
usluga svaka neposredna dostava pošiljke sa adrese 
pošiljatelja na adresu primatelja, a brza pošta se 
primjenjuje na sve poštanske usluge, a za cilj ima dostavu 
u najkraćem mogućem vremenu na bilo kojem području; 
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- da prije zaključenja Sporazuma, odnosno bez uređenja 
ovih tehničko-tehnoloških procesa pružanja EMS usluge 
između JPO, nije postojala tehnička mogućnost pružanja 
usluge brze pošte na području cijelog teritorijeaBiH; 

- da na osnovu tabelarnog pregleda koji daje prikaz stvarnih 
pokazatelja prihoda od brze pošte u odnosu na ukupan 
prihod BH Pošte po godinama i to ukupan prihod iz 
osnova svih univerzalnih i rezervisanih poštanskih usluga 
s udjelom tog prihoda od pružanja usluge brze pošte, gdje 
je i pored rasta prihoda kao posljedica Sporazuma, 
evidentno da isti minimalno sudjeluje u ukupnom prihodu 
(u 2015. godini prihod od brze pošte je iznosio 385.757,00 
KM što predstavlja 0,42% ukupno ostvarenog prihoda,, u 
2016. godini prihod od brze pošte je iznosio 358.603,00 
KM što predstavlja 0,40% ukupno ostvarenog prihoda, 
dok u 2017.godini prihod od brze pošte je iznosio 
1.029.731,00 KM što predstavlja 1,15% ukupno 
ostvarenog prihoda; 

- da je riječ o usluzi brze pošte na razini teritorija BiH, u 
okviru univerzalnih poštanskih usluga, s napomenom da 
ovaj segment u ukupnim prihodima poštanskih i ostalih 
usluga u 2017. godin iznosio cca 1 %; 

- da suradnja JPO ne tretira na bilo koji način cijene 
poštanskih usluga brze pošte po kojima se ista usluga vrsi 
korisnicima, što je i navedeno u Sporazumu, tj. svaki 
poštanski operator slobodno formira svoje cijene, a koje 
svakako odobrava Agencija za poštanski promet, (član 8. 
Sporazuma); 

- da usporedbe radi, a nasuprot tvrdnji Podnositelja 
prijedloga o drugačijem načinu normiranja obračuna 
PDV-a za JPO, ukazuju da je i u Zakonu o PDV-u 
Republike Srbije u članu 25. navedeno, PDV se ne plaća 
na promet:...6) poštanskih usluga od strane javnog 
preduzeća, kao i sa njima povezanih isporuka dobara, dok 
u Zakonu o PDV-u R. Crne Gore je navedeno: 
oslobađanje od plaćanja PDV-a - javne poštanske usluge. 
Prema tome, nesporno je da je javni interes za 
obavljanjem poštanskih usluga na principima 
univerzalnosti, dostupnost svima pod jednakim uvjetima, 
u svezi sa ratio legis, oslobađanja od obveze plaćanja 
PDV-a na poštanske usluge koji obavljaju JPO; 

- da također predlažu da se nakon održavanja usmene 
rasprave, saslušanja stranaka i provođenja materijalnih 
dokaza, uključivo i dokaza pribavljenih službenim putem, 
donese rješenje kojim se odbija Zahtjev Udruženja 
poštanskih operatera. 

- Konkurencijsko vijeće je dana 24.12.2018. godine, 
zaprimilo pod brojem: UP-03-26-3-040-17/18 zahtjev 
Pošte Srpske broj: 1-3708/2-18 od dana 21.12.2018. 
godine za produljenje roka za dostavljanje odgovora po 
Zaključku kao i uvid u spis, sukladno odredbama članka 
33. stav (4) Zakona, te je Konkurencijsko vijeće cijenivši 
naprijed navedeni Zahtjev opravdanim, odobrilo dodatni 
rok za dostavu odgovora, te odobrilo uvid u spis u smislu 
članka 38. Zakona, aktom broj: UP-03-26-3-040-20/18 
dana 27.12.2018. godine. (Pošte Srpske nisu iskoristile 
mogućnost uvida u spis). 

- Pošte Srpske su dana 04.01.2019. godine dostavile 
odgovor na Zaključak zaprimljen pod brojem: UP-03-26-
3-040-23/18 (CD sa podatcima zaprimljen pod 
brojem:UP-03-26-3-040-25/18) u kojem u osim navoda 
koji su sadržani i u odgovoru HP Mostar kao i u odgovoru 
BH Pošte, se bitno navodi i sljedeće: 

- da na osnovu tabelarnog pregleda koji daje prikaz stvarnih 
pokazatelja prihoda od brze pošte u odnosu na ukupan 
prihod Pošta Srpske po godinama i to ukupan prihod iz 

osnova svih univerzalnih i rezervisanih poštanskih usluga 
s udjelom tog prihoda od pružanja usluge brze pošte, gdje 
je i pored rasta prihoda kao posljedica Sporazuma, 
evidentno da isti minimalno sudjeluje u ukupnom prihodu 
(u 2015. godini prihod od brze pošte je iznosio 927.271,00 
KM što predstavlja 1,81% ukupno ostvarenog prihoda,, u 
2016. godini prihod od brze pošte je iznosio 1.176.072,00 
KM što predstavlja 2,24% ukupno ostvarenog prihoda, 
dok u 2017.godini prihod od brze pošte je iznosio 
1.831.338,00 KM što predstavlja 3,46% ukupno 
ostvarenog prihoda, dok je procjena prihoda od brze pošte 
za 2018. godinu 2.475.569,00 KM što predstavlja 4,51% 
ukupno ostvarenog prihoda); 

- da jedini različiti uvjeti, ukoliko se odnose na cijene, 
posljedica su odredbi Zakona o poštama BiH kojima je 
kurirska usluga, u dijelu kada je cijena do deset puta veća 
od osnovne tarife, stavljena u rezervirano područje; 

- da je riječ o usluzi brze pošte na razini teritorija BiH, u 
okviru univerzalnih poštanskih usluga, s napomenom da 
ovaj segment u ukupnim prihodima poštanskih i ostalih 
usluga u periodu 2015-2017. godine čini cca 3,03 %; 

- da također predlažu da se nakon održavanja usmene 
rasprave, saslušanja stranaka i provođenja materijalnih 
dokaza, uključivo i dokaza pribavljenih službenim putem, 
donese rješenje kojim se odbija Zahtjev Udruženja 
poštanskih operatera. 

- da treba naglasiti da su Pošte Srpske prije zaključenja 
ovog Sporazuma, zaključili slične Ugovore sa privatnim 
poštanskim operaterima i to: Ugovor o poslovnoj suradnji 
broj: 1-01-1433/04 sa RHEA EXPRESS d.o.o. Sarajevo, 
koa generalnim zastupnikom FEDEX-, Sporazum o 
vršenju kurirske usluge uzmeđu poštanskih operatera sa 
DHL-om (broj:1-3499-2/13 od 02.12.2013. godine) i 
Ugovor o poslovnoj suradnji sa DHL-om (broj:1-1144/14 
od 04.04.2014. godine); 

- da uvidom u navedene ugovore vidljivo je da isti nemaju 
zabranjene odredbe, služe reguliranju međusobne surad-
nje, te ukazuju na otvorenost Pošta Srpske za suradnju sa 
svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na tržištu, 
na temelju obostranog zakonom dopuštenog interesa. 

- Navedene odgovore, Konkurencijsko vijeće je dana 
23.01.2019. godine dopisom broj: UP-03-26-3-040-25/18 
dostavilo Udruženju na eventualni odgovor, te je 
Udruženje dana 25.01.2019. godine dopisom zaprimlje-
nim pod brojem: UP-03-26-3-040-27/18 zatražilo pro-
duljenje roka za dostavu istog, koje mu je i odobreno 
aktom broj: UP-03-26-3-040-28/18 od dana 29.01.2019. 
godine. 

- Udruženje je dopisom broj: UP-03-26-3-040-31/18 od 
dana 12.02.2019. godine dostavilo očitovanje na odgovore 
protivnih strana kako slijedi: 

- da nakon primjene hermenautičkih pravila te primjenom 
standarda jezičkog tumačenja (pravila gramatičkog, 
leksičkog i sistemskog tumačenja) prilikom analize 
odgovora sva tri JPO, podnositelj zahtjeva je zauzeo stav 
da se na iste može očitovati jednim podneskom, zbog 
činjenice da su sva tri odgovora suštinski ista (izuzev 
podataka koji se odnose isključivo na svakog od pojedinih 
JPO) iz čega je moguće izvesti i dodatni zaključak o 
moguće učinjenoj komunikaciji ova tri JPO prije davanja 
odgovora na zahtjev za pokretanje postupka. Neki od 
stavova iznesenih u danim odgovorima su tekstualno 
gotovo identični; 

- da u osnovi, odgovori sva tri JPO citiraju odredbe važećih 
propisa te daju svoja tumačenja istih na način koji je 
povoljniji za JPO. Podnositelj zahtjeva za pokretanje 
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postupka smatra da će konačno tumačenje citiranih normi 
pozitivnih propisa, uvažavajuci stavove strana u postupku, 
dati Konkurencijsko vijeće BiH te se ovom prilikom neće 
posebno upuštati u ocjene mišljenja danih od strane JPO. 
Svakako, svoje razumijevanje važećih propisa i negativne 
učinke istih za gospodarske subjekte koji nisu JPO, 
podnositelj zahtjeva za pokretanje postupka će dati na 
javnoj raspravi koju je tražio dostavljenim zahtjevom; 

- da Podnositelj zahtjeva ističe da se JPO u svojim 
odgovorima pozivaju na međunarodne standarde i pravila 
sadržane u direktivama koje se odnose na poštanski 
saobraćaj (npr 97/67/EC) ali samo na način i u dijelovima 
koji opravdavaju trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini 
kao mjerodavnom tržištu. S druge strane, JPO zanemaruju 
odredbe drugih direktiva (npr. 2002/39/EC Europskog 
parlamenta i Vijeća Europe) prema kojoj kurirske usluge 
trebaju biti liberalizirane i odvojene od ostalih poštanskih 
usluga, te da mora da postoji značajna razlika izmedu 
rezerviranih poštanskih usluga koje obavljaju JPO i 
kurirskih usluga, koje mogu vršiti i drugi pružatelji 
poštanskih usluga te da ekspresne (kurirske) usluge ne 
mogu biti unutar rezerviranih usluga niti unutar 
univerzalnih usluga; 

- da JPO navode da se neusuglašenost domaćih propisa sa 
europskim standardima ne može cijeniti kao opravdan 
osnov za udovoljavanje zahtjevu za pokretanje postupka. 
Takav stav JPO je neutemeljen obzirom da je upravo 
suština ovog postupka u donošenju odluke koja bi utvrdila 
nesklad domaćih zakonskih normi u odnosu na norme 
evropskih propisa i stanadrda, koje JPO stavljaju u 
nemjerljivo povoljniji polozaj u odnosu na ostale 
gospodarske subjekte. Shodno tome, netočna je 
konstatacija da bi se Konkurencijsko vijeće dajući ocjenu 
neusklađenosti domaćih propisa sa propisima Europske 
unije, upustilo u preispitivanje domaćeg zakonskog okvira 
ili da bi preuzelo ulogu zakonodavca; 

- da također, JPO se prilikom obrazlaganja sintagme,brza 
pošta" pozivaju na Svjetsku poštansku konvenciju u 
namjeri da istu determiniraju kao najbržu poštansku 
uslugu i ova konstatacija kao i dano obrazloženje je točno 
ali također nepotpuno jer ista Svjetska poštanska 
konvencija ne daje JPO operaterima pogodnosti na način 
kako je to regulirano propisima u BiH, te da će o 
navedenom dati detaljnija obrazloženja na javnoj raspravi; 

- da jedinstveno za sva tri JPO su tabela o prihodima 
kojima se pokušalo prikazati veoma malo učešće prihoda 
od brze pošte u odnosu na ostale kurirske i druge usluge 
JPO. Naime, sva tri JPO su nastojali prikazati da se prihod 
od brze pošte u odnosu na ostale prihode kreće u granici 
od 0,42 do 4,5%. Međutim, detaljnijom analizom danih 
podataka može se zaključiti da JPO imaju povećanje 
prihoda od brze pošte za pojedine godine čak i do 400%. 
To upravo potvrđuje navode zahtjeva za pokretanje 
postupka da JPO u brzoj pošti nalaze veoma stabilan i 
progresivan profit a sve zahvaljujući neopravdano 
povlaštenom položaju. Posebno pitanje u svezi sa 
prihodom i profitom predstavljaju činjenice u svezi sa 
početnim ulaganjima u djelatnost brze pošte, korištenje 
osnovnih sredstava JPO koja nisu isključivo namijenjena 
brzoj pošti, pokrivanje gubitaka i slično; 

- da odgovorima na zahtjev za pokretanje postupka JPO 
smatraju da se trebaju oslobađati obveze obračuna PDV-a 
temeljem odredbe članka 24. Zakona o PDV-u u svezi sa 
djelatnošću "javna poštanska usluga". Zahtjevom je 
obrazloženo da takva usluga ne postoji u smislu bilo kojeg 
propisa koji regulira poštanski saobraćaj; 

- da danim odgovorima JPO ne pojašnjavaju situaciju u 
kojoj su obveznici primjene važećih propisa (npr. Zakona 
o javnim nabavama) prisiljeni da plaćaju JPO istu uslugu 
po skupljoj osnovnoj cijeni, a kako su zahtjevom detaljno 
obrazložili. Upravo zbog odredbi o primjeni PDV-a 
korisnici usluga su stavljeni u nepovoljan položaj jer 
nemaju mogućnost izbora pružatelja usluge brze pošte po 
jeftinijoj cijeni. 
Konkurencijsko vijeće je na 49. sjednici dana 21.03.2019. 

godine donijelo, sukladno članku 41. stavak (2) Zakona o 
konkurenciji, Zaključak o produljenju roka za donošenje 
konačnog rješenja, pod brojem: UP-03-26-3-040-48/18, s 
obzirom da je prema stanju spisa procijenjeno da 
Konkurencijsko vijeće neće biti u mogućnosti donijeti konačno 
rješenje, u rokovima propisanim člankom 41. stavak (2) točke 
a) i c) Zakona o konkurenciji, jer je za utvrđivanje činjeničnog 
stanja i ocjenu dokaza bilo neophodno prikupiti dodatne 
podatke i dokumentaciju, te izvršiti analize istih. Zaključak o 
produljenju roka za donošenje rješenja je dostavljen strankama 
u postupku dana 21.03.2019. godine aktima broj: UP-03-26-3-
040-51/18 - BH Poštu, UP-03-26-3-040-49/18 - Pošte Srpske, 
UP-03-26-3-040-40/18 – HP Mostar i UP-03-26-3-050-52/18 - 
Udruženje. 

4. Mjerodavno tržište 

Mjerodavno tržište koncentracije, u smislu članka 3. 
Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju mjerodavnog tržišta, 
čini tržište određenih proizvoda/usluga koje su predmet 
obavljanja djelatnosti na određenom zemljopisnom tržištu. 

Prema odredbi članka 4. Odluke o utvrđivanju 
mjerodavnog tržišta, mjerodavno tržište u proizvodnom smislu 
obuhvaća sve proizvode i/ili usluge koje potrošači i/ili korisnici 
smatraju međusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uvjetima, 
imajući u vidu posebno njihove bitne osobine, kvalitetu, 
uobičajenu namjenu, način uporabe, uvjete prodaje i cijene. 

Nadalje prema članku 5. Odluke o utvrđivanju 
mjerodavnog tržišta, mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu 
obuhvaća cjelokupan ili dio teritorija Bosne i Hercegovine na 
kojem gospodarski subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini 
mjerodavnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim 
uvjetima i koji to tržište bitno razlikuje od uvjeta tržišne 
konkurencije na susjednim zemljopisnim tržištima. 

Imajući u vidu činjenicu da se Podnositelj zahtjeva kao 
mjerodavno tržište odredio tržište kurirskih usluga, te da se 
članice Udruženja privatnih poštanskih operatera bave 
pružanjem kurirskih poštanskih usluga prema važećim 
licencama za obavljanje navedene djelatnosti, Konkurencijsko 
vijeće je u predmetnom postupku odredilo kao mjerodavno 
tržište tržište kurirskih usluga. 

U konkretnom slučaju mjerodavno zemljopisno tržište je 
Bosna i Hercegovina jer stranke u postupku djeluju ili imaju 
mogućnost da djeluju u prodaji/ili kupovini mjerodavnog 
proizvoda na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. 

Slijedom navedenoga, mjerodavno tržište predmetnog 
postupka je utvrđeno kao tržište kurirskih usluga u Bosni i 
Hercegovini. 

4.1. Analiza mjerodavnnog tržišta 

Pregled tržišnog udjela javnih i privatnih poštanskih 
operatera na mjerodavnom tržištu kurirskih usluga na teritoriju 
Bosne i Hercegovine na temelju podataka dostavljenih od 
strane Agencije za poštanski saobraćaj u 2017. godini: 
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Tablica 1. 
  Naziv gospodarskog subjekta Vrijednost  Tržišni udjel (%)
1. BH POŠTA 1.138.170,82 5,84
2. HP MOSTAR 659.656,00 3,38
3. POŠTE SRPSKE 1.897.236,30 9,73
4. INTEREUROPA RTC SARAJEVO 535.532,71 2,75
5. IN TIME SARAJEVO 1.572.130,00 8,06
6. EURO EXPRESS 2.184.144,89 11,20
7. RHEA EXPRESS SARAJEVO 402.244,00 2,06
8. DHL INTERNATIONAL 3.432.060,09 17,60
9. A2B EXPRESS DELIVERY 2.398.656,00 12,30
10. EXPRESS ONE SARAJEVO 2.014.634,00 10,33
11. LAGERMAX SARAJEVO 133.073,00 0,68
12. MHS SARAJEVO 64.000,00 0,33
13. EXPRESS COURIER 755.960,00 3,88
14. X EXPRESS BANJA LUKA 2.317.845,61 11,88
  Ukupno 19.505.343,42 100,00
  Ukupno (1+2+3) 3.695.063,12 18,94
  Ukupno (5+6+9+10) 8.169.564,89 41,88

* podatci APP o ostvarenim prihodima od obavljanja kurirskih usluga 

prema dostavljenoj analitici JPO i podatci o ostvarenom prihodu od obavljanja 

kurirskih usluga poštanskih operatera u 2017. godini 

Tablica 2. 

 
BH POŠTA 

HP 
MOSTAR 

POŠTE 
SRPSKE

Prihod ostvaren od obavljanja 
kurirskih usluga 

6.645,00 8.863,00 66.306,79

Prihod ostvaren od obavljanja usluga 
brze pošte 

1.131.525,82 650.793,00 1.830.929,51

Ukupno 1.138.170,82 659.656,00 1.897.236,30

* u podatcima o ostvarenoj vrijednosti kod JPO su sadržani prihodi 

ostvareni od pružanja kurirske usluge i usluge brze pošte – EMS (Tabela 2.) 

Na temelju dostavljenih podataka APP, u 2017. godini, 
pojedinačni tržišni udjel na mjerodavnom tržištu BH Pošta je 
bila zastupljena u procentu od 5,84%, Pošte Srpske 9,73%, HP 
Mostar 3,38%, te je njihov zajednički udjel iznosio 18,94%. 

Podnositelj zahtjeva, odnosno njene članice u navedenom 
periodu su imale pojedinačni tržišni udjel na mjerodavnom 
tržištu i to In Time u procentu od 8,06%, Euro Express od 
11,20%, A2B Express Delivery od 12,30% i Express One od 
10,33%, te njihov zajednički udjel je iznosio 41,88%. 

5. Prikupljanje podataka od trećih osoba 

U tijeku postupka radi utvrđivanja svih mjerodavnih 
činjenica, u smislu članka 35. stavak (1) točke a) i c) Zakona, 
Konkurencijsko vijeće je prikupljalo podatke i dokumentaciju i 
od drugih tijela /institucija koje nisu stranke u postupku. 

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je zatražilo, 
aktom broj: UP-03-26-3-040-29/18 od dana 29.01.2019 godine 
od Agencije za poštanski saobraćaj BiH pojašnjenje: koje vrste 
pismonosnih pošiljaka spadaju u kurirske poštanske usluge, 
odnosno spadaju li u te usluge i usluge brze pošte, te ko sve 
može vršiti ove usluge, da li JPO prema postojećoj zakonskoj 
regulativi mogu zaključivati sporazume između sebe koji se 
odnose na usluge prijenosa pošiljaka brze pošte i jesu li svi 
poštanski operateri u Bosni i Hercegovini uključujući i JPO koji 
pružaju kurirske usluge kao i usluge brze pošte dužni imati iste 
cijene usluga, odnosno da li Agencija kao regulator propisuje 
koje cijene moraju imati JPO, a koje cijene ostali poštanski 
operateri za pružanje ovih usluge, odnosno da li postoje 
cjenovna ograničenja u vezi pružanja ovih usluga. 

Agencija za poštanski saobraćaj je aktom zaprimljenim 
pod brojem: UP-03-26-3-040-30/18 od 06.02.2019. godine 
dostavila odgovor na Zahtjev Konkurencijskog vijeća u kome 
se navodi da u cilju razumjevanja navedenih usluga ključno je 
razdvojiti kurirske poštanske usluge od usluge brze pošte jer se 
radi o posebnim poštanskim uslugama i poštanskim uslugama 
na slobodnom tržištu, naime predmetom kurirske poštanske 

usluge i usluge brze pošte mogu biti pismonosne i paketske 
pošiljke, da usluge brze pošte (EMS) spadaju u posebne 
poštanske usluge koje obavljaju JPO i obvezno se organizuju na 
čitavom području BiH svakog radnog dana, najmanje 5 dana u 
nedelji tj. pošiljatelj može da se izabere da pismonosna ili 
paketska pošiljka prenese kao EMS a kojom se zahtjeva 
poseban postupak i uvjeti vezani za prijam, otpremu, prijevoz i 
prispjeće i uručenje poštanskih pošiljaka, dok kurirske usluge 
su usluge na slobodnom tržištu koje ne moraju biti 
organiziranom na cijelom području BiH svakog radnog dana 
najmanje 5 dana. 

Predmetom kuriskih usluga mogu biti sve paketske i 
pismonosne pošiljke ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 48. 
stavak 1., 2. i 3. Opštih uslova, te kurirske usluge mogu 
obavljati svi operateri poštanskog saobraćaja uz poštovanje 
cjenovnih ograničanja u odnosu na rezervirane usluge koje su 
utvrđene Zakonom o poštama BiH ako posjeduju ovlasti ili 
licencu izdanu od strane Agencije. 

Da JPO u pogledu usluga prijenosa pošiljaka brze pošte, 
sukladno članku 28. stavak 11. Opštih uslova, tehnološki 
postupak prijenosa EMS pošiljaka mogu regulirati posebnim 
uputstvom, te da operateri u BiH uključujući i JPO koji pružaju 
kurirske usluge i usluge brze pošte nisu dužni imati iste cijene 
usluga, jer se radi o dvije vrste različitih usluga, te da Agencija 
kao regulator ne propisuje koje cijene moraju imati JPO a koji 
ostali poštanski operateri. 

Konkurencijsko vijeće se ponovno obratilo Agenciji za 
poštanski saobraćaj BiH aktom broj: UP-03-26-3-040-68/18 od 
dana 25.04.2019. godine sa zahtjevom da se dostave podatci o 
ostvarenim prihodima privatnih poštanskih operatera u vršenju 
kurirskih usluga u 2017. godini na prostoru BiH, kao i iste 
podatke za javne poštanske operatere ukoliko su vršili 
imenovanu kurirsku uslugu, te Agencija za poštanski saobraćaj 
BiH aktom zaprimljenim pod brojem: UP-03-26-3-040-69/18 
od dana 09.05.2019. godine dostavilo tražene podatke. 

6. Usmena rasprava 

U daljnjem tijeku postupka, budući da se radi o postupku 
stranaka sa suprotnim interesima, Konkurencijsko vijeće je 
zakazalo usmenu raspravu, sukladno članku 39. Zakona, za dan 
06.03.2019. godine (pozivi dostavljeni dana 20.02.2019. godine 
Podnositelju zahtjeva aktom broj: UP-03-26-3-040-35/18, BH 
Poštama aktom broj: UP-03-26-3-040-34/18, HP Mostar aktom 
broj: UP-03-26-3-040-33/18 i Poštama Srpske aktom broj: UP-
03-26-3-040-32/18). 

Pošte Srpske su aktom broj: UP-03-26-3-040-37/18 
zaprimljenim dana 28.02.2019. godine putem fax-a zatražile 
odgodu usmenu rasprave u cilju pripreme dokumentacije, te je 
ovaj organ cijeneći razloge istu odgodio za dan 20.03.2019. 
godine i o tome obavijestio sve stranke u postupku (dana 
04.03.2019. godine aktima broj: UP-03-26-3-040-38/18 - BH 
Poštu, UP-03-26-3-040-39/18 - Pošte Srpske, UP-03-26-3-040-
40/18 - HP Mostar i UP-03-26-3-040-41/18 - Udruženje). 

Podnositelj zahtjeva je također zatražio odgodu usmene 
rasprave aktom broj: UP-03-26-3-040-43/18 zaprimljenim dana 
06.03.2019. godine, zbog ranije preuzetih obveza, te je ovaj 
organ cijeneći razloge istu odgodio za dan 25.03.2019. godine i 
o tome obavijestio sve stranke u postupku (dana 07.03.2019. 
godine aktima broj: UP-03-26-3-040-44/18 - BH Poštu, UP-03-
26-3-040-46/18 - Pošte Srpske, UP-03-26-3-040-45/18 - HP 
Mostar i UP-03-26-3-040-47/18 – Udruženje). 

Na usmenoj raspravi održanoj dana 25.03.2019. godine u 
prostorijama Konkurencijskog vijeća u ime stranaka u postupku 
su pristupili njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici kojom 
prilikom su imali mogućnost da jedni drugima postavljaju 
pitanja i razjasne međusobno sporne stvari, Podnositelj 
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zahtjeva, kao i JPO su ostale pri dosadašnjim iskazima, kao i 
dali dodatna pojašnjenja i odgovore na nejasnoće koje su se 
pojavile tijekom postupka (Zapisnik sa usmene rasprave, akt 
broj: UP-03-26-3-040-54/18). 

Voditelj postupka je naložio Zaključkom sa usmene 
rasprave da da se svi dokumenti, dokazi i izjašnjenja dostave u 
roku od 10 dana od dana održavanja rasprave, te da se zakaže 
nova usmena rasprava nakon dostavljanja tražene 
dokumentacije. 

Dana 04.04.2019. godine zaprimljeni su traženi podaci 
pod brojem: UP-03-26-3-040-54/18 od BH Pošta, traženi 
podatci broj: UP-03-26-3-040-55/18 od Udruženja, dana 
05.04.2019. godine zaprimljeni su traženi podaci pod brojem: 
UP-03-26-3-040-56/18 od Pošta Srpske, traženi podaci broj: 
UP-03-26-3-040-57/18, UP-03-26-3-040-58/18 i UP-03-26-3-
040-59/18 od HP Mostar. 

Nova usmena rasprava zakazana je za dan 25.04.2019. 
godine sukladno članku 149. stavak 2. Zakona o upravnom 
postupku, kao nastavak usmene rasprave održane dana 
25.03.2019. godine (pozivi dostavljeni Podnositelju zahtjeva 
aktom broj: UP-03-26-3-040-63/18 - BH Poštu, UP-03-26-3-
040-61/18 - Pošte Srpske, UP-03-26-3-040-62/18 - HP Mostar i 
UP-03-26-3-040-60/18 - Udruženje dana 10.04.2019. godine). 

U međuvremenu je Podnositelj zahtjeva aktom 
zaprimljenim pod brojem: UP-03-26-3-040-64/18 od dana 
19.04.2019. godine zatražio uvid u spis, koji mu je sukladno 
članku 37. Zakona i odobreno aktom broj: UP-03-26-3-040-
65/18 dana 24.04.2019. godine (akt o uvidu u spis broj: UP-03-
26-3-040-66/18 dana 24.04.2019. godine) 

Na usmenoj raspravi održanoj u prostorijama 
Konkurencijskog vijeća dana 25.04.2019. godine (Zapisnik 
broj: UP-03-26-3-040-67/18 od 25.04.2019. godine), u ime 
stranaka u postupku su pristupili njihovi zakonski zastupnici i 
punomoćnici kojom prilikom su se dodatno izjasnile na 
činjenice i okolnosti o kojima se do sada nisu izjasnile, te dale 
završnu riječ u svezi predmetnog postupka. 

Voditelj postupka je naložio Zaključkom sa usmene 
rasprave da se dostave traženi podatci, te su BH Pošte aktom 
zaprimljenim pod brojem: UP-03-26-3-040-70/18 dana 
09.05.2019. godine dostavile podatke print screen aplikacije 
SELECT za 2018. godinu sa podatcima količine pošiljki 
uručenih brzom poštom i uručenih kurirskom uslugom na 
mjesečnoj razini, te grafički prikaz navedenih podataka. 

HP Mostar aktom zaprimljenim pod brojem: UP-03-26-3-
040-72/18 od dana 10.05.2019. godine i aktom broj: UP-03-26-
3-040-74/18 od dana 13.05.2019. godine dostavili podatke koji 
se odnose na ostvarene prihode i rashode brze pošte (2015-
2018), kao i podatke o udjelu pošiljaka brze pošte preko 31,5 
kg u odnosu na pošiljke do 31,5 kg (2015-2017). 

Pošte Srpske aktom zaprimljenim pod brojem: UP-03-26-
3-040-73/18 od dana 13.05.2019. godine dostavili su podatke 
koji se odnose na podatak u svezi usluge "uručenje odmah" u 
okviru usluge brze pošte (pošiljka koja glasi za područje istog 
grada koje je pokriveno dostavom pošiljaka i iste se uručuju u 
roku od 3 sata) za 2018. godinu (162 pošiljke u ukupnom 
iznosu od 1567, 15 KM te da je učešćše navedene usluge u 
ostvarenom prihodu brze pošte iznosio 0,05%), te da ne vrše 
dostavu kurirskih pošiljaka, odnosno od vrata do vrata, jer ne 
posjeduju "pokretne šaltere" pomoću kojih bi eventualno mogli 
izvršiti evidentiranje pošiljke prije dostave primatelju. 

Podnositelj zahtjeva je aktom zaprimljenim pod brojem: 
UP-03-26-3-040-71/18 dana 09.05.2019. godine dostavio 
podatke koji se odnose na prihode članica udruženja po osnovu 
obavljanja kurirskih usluga (2015-2018), tabelarni pregled 
ukupnih prihoda od kurirskih usluga privatnih i javnih 
poštanskih operatera (2015-2018). 

7. Utvrđeno činjenično stanje i ocjena dokaza 

Nakon sagledavanja mjerodavnih činjenica i dokaza 
utvrđenih tijekom postupka, činjenica iznijetih na usmenoj 
raspravi, podataka i dokumentacije mjerodavnih institucija, 
pojedinačno i zajedno, te na osnovu izvedenih dokaza 
Konkurencijsko vijeće je utvrdilo sljedeće: 
- da su Udruženje osnovali gospodarski subjekti čiji je 

osnovni kapital u privatnom vlasništvu i to: "A2B Express 
delivery" d.o.o. Braće Mulića 48, 71000 Sarajevo, "In 
Time" d.o.o. Braće Baljić 1A, 71000 Sarajevo, "Euro 
Express" d.o.o. Jovana Dučića 23A, 71000 Banja Luka, i 
"Express One" d.o.o. Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo koji 
između ostalog, a prema važećim licencama izdatim od 
strane Agencije za poštanski saobraćaj obavljaju 
djelatnost kurirskih usluga na cijelom teritoriju Bosne i 
Hercegovine; 

- da oblast poštanskog saobraćaja uključujući i kurirske 
usluge, definirane su zakonskim i podzakonskim aktima; 

- da je BiH donijela odluku o ratifikaciji akata Svjetskog 
poštanskog saveza (Međunarodni ugovori 2/09, 8/13 i 
3/17) 

- da je oblast poštanskog prometa u zemljama EU 
regulisana i direktivama Europske komisije (Direktiva 
1997/67/ EC, Direktiva 2002/39/EC i Direktiva 
2008/6/EC); 

- da je člankom 2. stavak 1. točka r) Zakonom o poštama 
BiH propisano da "kurirske usluge" znače poštanske 
usluge s dodatnom vrijednošću, koje davatelj poštanskih 
usluga obavlja na temelju posebnog zahtjeva pošiljatelja, 
a podrazumijevaju preuzimanje pismonosne pošiljke na 
adresi pošiljatelja, te izravan prijenos i uručenje na adresi 
primatelja; 

- da je člankom 3. stavak 1. točka i) propisano da cijene 
rezervisanih poštanskih usluga su pod državnom 
kontrolom, a ukoliko se ovakvim cijenama ne obezbjeđuje 
pokriće stvarnih troškova i razvojne potrebe poštanskog 
sustava, država i entiteti obezbjeđuju subvencije javnim 
poštanskim operaterima. Nije dozvoljeno subvencioni-
sanje nerezerviranih i drugih poštanskih usluga iz 
sredstava rezerviranih poštanskih usluga, dok je stavkom 
j) istog članka propisano da konkurencija u poštanskom 
saobraćaju podstiče se do nivoa kojim se ne ugrožava 
društvena funkcija univerzalnih poštanskih usluga, kao i 
da međusobna suradnja javnih poštanskih operatera ne 
smije da bude monopolistički orijentirana i mora da se 
zasniva na čistim ekonomskim odnosima u interesu svih 
građana Bosne i Hercegovine (stav j); 

- da je člankom 6. stavak 1. točka g) Zakona o poštama BiH 
propisano da u okviru univerzalnih poštanskih usluga, 
rezervirane poštanske usluge u unutrašnjem i 
međunarodnom saobraćaju obuhvaćaju prijam, otpremu, 
prijevoz, prispijeće i uručenje kurirske usluge, ukoliko 
iznos tarife nije deset puta veći od obične tarife, iz čega 
proizilazi da se privatni poštanski operateri mogu baviti 
pružanjem kurirske usluge čak i u dijelu rezervirane 
usluge ali samo ukoliko je iznos tarife - cijene deset puta 
veći od "obične tarife". To praktično znači, imajući u vidu 
činjenicu da je obična tarifa zakonski određena na iznos 
0,90 KM, da privatni poštanski operater može pružati 
kurirsku uslugu u rezerviranoj poštanskoj usluzi samo 
ukoliko je cijena za takvu uslugu 9,00 KM ili više; 

- da je člankom 8. Zakona o poštama BiH propisano da JPO 
mogu da organiziraju i obavljanje kurirskih usluga koje su 
liberalizirane i nalaze se na tržištu; 
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- da u okviru univerzalnih poštanskih usluga, postoje 
rezervirane poštanske usluge koje mogu da obavljaju 
samo JPO; 

- da pored JPO postoje i drugi operateri poštanskog 
saobraćaja mogu imati ovlasti za pružanje nerezervisanih i 
ostalih poštanskih usluga (članak 8. stavak 2. točka c) 
Zakona o poštama BiH); 

- da ovlasti za rad poštanskim opreraterima daje i oduzima, 
sukladno odredbama ovog zakona, Agencija za poštanski 
saobraćaj Bosne i Hercegovine, uz suglasnost Ministar-
stva komunikacija i saobraćaja; 

- da je člankom 12. stavak 1. Zakona o poštama BiH 
propisano da svaki operater poštanskog saobraćaja je 
obvezan da prijenos poštanskih pošiljaka koje primi od 
bilo kojeg drugog operatera poštanskog saobraćaja na 
području Bosne i Hercegovine tretira na potpuno jednak 
način, kao i prijenos poštanskih pošiljaka koje mu je 
povjerila bilo koja fizička ili pravna osoba u Bosni i 
Hercegovini, dok je stavkom 2. istog članka propisano da 
operateri poštanskog saobraćaja mogu između sebe 
zaključivati bilateralne i multilateralne sporazume uz 
suglasnost Agencije, a koji moraju biti sukladni 
principima poštanske politike utvrđenim ovim zakonom; 

- da je člankom 13. stavak 1. Zakona o poštama BiH 
propisano da prijenos poštanskih pošiljaka između entiteta 
tretira se kao unutarnji poštanski saobraćaj i ne može se 
ograničavati administrativnim mjerama, dok je stavkom 2. 
istog članka propisano da operateri poštanskog saobraćaja, 
uz suglasnost Agencije, usuglašavaju načine i pravce 
poštanske razmjene, uvažavajući principe ekonomičnosti, 
učinkovitosti i bezbjednosti; 

- da je člankom 15. stavak 1. propisano da JPO pokriće 
gubitaka, u slučaju kada cijene rezerviranih poštanskih 
usluga ne pokrivaju njihove troškove, nadoknađuju iz 
drugih prihoda ostvarenih vršenjem poštanskih usluga, 
dok je stavkom 2. istog članka propisano da radi 
ostvarivanja utvrđenih principa poštanske politike, JPO su 
dužni da obezbijede takav interni računovodstveni sustav 
iz kojeg će se vidjeti struktura prihoda i troškova 
rezerviranih i nerezerviranih univerzalnih usluga, te 
struktura i visina prihoda i troškova posebnih poštanskih 
usluga. Interni računovodstveni sustavi moraju da 
obezbijede lokaciju troškova svih poštanskih usluga 
sukladno standardima Europske unije, te stavkom 3) istog 
članka propisano je da međusobne refundacije, na temelju 
međunarodnih i međuoperaterskih poštanskih usluga, 
moraju da pokriju troškove prijenosa i prerade poštanskih 
pošiljaka; 

- da definiranje kurirskih usluga nije sadržano u entitetskim 
Zakonima, te da je člankom 13. Zakona o poštanskom 
prometu FBiH kao posebna usluga propisana usluga brze 
pošte (EMS), dok je člankom 7. Zakona o poštama RS 
propisano da poštanske usluge pored univerzalnih, 
financijskih elektronskih i dopunskih obuhvataju i ostale 
poštanske usluge; 

- da je člankom 18. stavak 1. Zakona o poštama RS 
propisano da operateri poštanskog saobraćaja određuju 
poštarinu za univerzalne poštanske usluge polazeći od 
realnih troškova, uvažavajući principe da poštarina treba 
da bude pristupačna za sve korisnike, dok je stavkom 2. 
istog člana propisano da Vlada RS daje suglasnost na 
Cjenovnik poštanskih usluga kojim se uređuje poštarina 
za rezervirane poštanske usluge; 

- da je člankom 9. stavak 1. točka 9) Zakona o poštanskom 
prometu FBiH propisano da cijene rezerviranih poštanskih 
usluga su pod državnom kontrolom, a ukoliko se ovakvim 

cijenama ne osigurava pokriće stvarnih troškova i razvoj-
ne potrebe poštanskog sistema, Vlada Federacije dužna je 
osigurati dodatne usluge poštanskim operatorima. Nije 
dozvoljeno subvencioniranje nerezerviranih i drugih 
poštanskih usluga iz sredstava rezerviranih poštanskih 
usluga, dok je člankom 34. stavak 3. propisano da 
nadležno Ministarstvo vrši nadzor nad tarifnom politikom 
za rezervirane usluge; 

- da je člankom 26. stavak 2. Opštih uslova (BiH) propisano 
da se kao posebna poštanska usluga u smislu stavka (1) 
ovog članka pošiljatelj može izabrati da mu se pošiljka 
prenese kao pošiljka brze pošte (EMS), dok je člankom 
28. stavak.1 propisano da pošiljka brze pošte je poštanska 
usluga koja podrazumijeva preuzimanje poštanske 
pošiljke na temelju posebnog zahtjeva pošiljatelja (putem 
telefona i sl.), na adresi koju odredi pošiljatelj, ili u 
poštanskom uredu, te uručuje na adresi primatelja. EMS 
pošiljka uručuje se u roku koji odredi pošiljatelj, a prema 
ponudi operatera poštanskog prometa i može biti mase do 
31,5 kg; 

- da je člankom 28. stavak 11. Opštih uslova (BiH) propisa-
no da se tehnološki postupak prenosa EMS pošiljaka 
operateri poštanskog prometa reguliraju posebnim 
uputstvom; 

- da je člankom 18. stavak 3. točka 4) Pravilnika o opštim 
uvjetima za pružanje poštanskih usluga (Pravilnik FBiH) 
propisano da se pod posebnim uslugama u smislu stavka 
2. ovog članka smatraju se usluge prijama, prijenosa i 
uručenja pošiljke brze pošte (EMS), dok je člankom 23. 
stavak 1. istog Pravilnika propisano da pošiljka brze pošte 
je kurirska usluga koja podrazumijeva preuzimanje 
poštanske pošiljke na osnovu posebnog zahtjeva 
pošiljatelja (putem telefona i sl.), na adresi koju odredi 
pošiljatelj, te uručuje na adresi primatelja. EMS pošiljka 
uručuje se u roku koji odredi pošiljatelj, prema ponudi 
poštanskih operatora; 

- da je člankom 27. Posebnih uslova za vršenje poštanskih 
usluga (u daljem tekstu: Posebni uslovi RS) propisano da 
ostale poštanske usluge obuhvataju posebne poštanske 
usluge, dopunske poštanske usluge, poštanske usluge po 
službenoj dužnosti ili na zahtjev korisnika usluga i 
poštanske usluge na slobodnom tržištu, dok je člankom 
28. stavak 3. točka b) propisano da se kao posebna 
poštanska usluga može izabrati da se pošiljka prenese kao 
pošiljka brze pošte (EMS); 

- da je člankom 30. stavak 1. Posebnih uslova RS propisano 
da pošiljka brze pošte (EMS) je poštanska usluga koja 
podrazumijeva preuzimanje poštanske pošiljke na osnovu 
posebnog zahtjeva pošiljatelja (putem telefona i sl) na 
adresi koju odredi pošiljatelj ili u jedinici poštanske 
mreže, te uručuje na adresi primatelja, u roku koji odredi 
pošiljatelj, a prema ponudi Pošte; 

- da je prema članku 23. stavak 4. Pravilnika FBiH 
propisano da EMS pošiljka može biti mase do 31,5 kg, 
dok je člankom 30. stavak 4. Posebnih uslova RS 
propisano da pošiljka brze pošte (EMS) može biti mase do 
50 kg za područje Republike Srpske; 

- da je člankom 50. stavak 1. Posebnih uslova RS propisano 
da su kurirske usluge poštanske usluge sa dodatnom 
vrijednošću koje Pošta vrši na osnovu posebnog zahtjeva 
pošiljatelja, a podrazumijevaju preuzimanje poštanskih 
pošiljaka na adresi pošiljatelja, direktan prijenos, te 
uručenje na adresi primatelja, dok je stavkom 2. istog 
članka propisano da pod dodatnom vrijednošću u smislu 
stavka (1) ovog članka, podrazumijeva se, po posebnom 
zahtjevu pošiljatelja: ugovoreno vrijeme i mjesto 



Сриједа, 9. 10. 2019. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 74 - Страна 151 

 

preuzimanja, brzina prijenosa, elektronsko praćenje 
prijenosa, te uručenje u dogovorenom roku i na 
dogovorenoj adresi. Pošta mora imati mogudnost da u 
svakom trenutku u tijeku prijenosa postupi po zahtjevu 
pošiljatelja, dok je stavkom 3. propisano da se Pošta mora 
pridržavati cjenovnih ograničenja u odnosu na rezervirane 
usluge koje su utvrđene zakonom; 

- da Agencija za poštanski saobraćaj BiH (APP) izdaje 
licence za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga 
(izuzev rezerviranih) i ostalih poštanskih usluga (izuzev 
kurirskih) i licence za obavljanje kurirskih usluga, te da 
izdane licence se izdaju na razdoblje od 4 godine uz 
prethodnu suglasnost Ministarstva za komunikaciju i 
promet BiH; 

- da APP izdaje i ovlasti javnim poštanskim operaterima 
koji su izravno Zakonom o poštama BiH ovlašteni 
obavljati sve poštanske usluge; 

- da APP vodi registar ovlaštenja JPO (24.07.2009. godine 
datum izdavanja ovlaštenja bez roka važenja) i registar 
licenci za ostale poštanske operatere; 

- da članice Udruženja posjeduju licencu za obavljanje 
kurirskih usluga; 

- da je APP donijela Odluku o jedinstvenoj tarifnoj politici 
za rezervirane poštanske usluge na području BiH 
definiranih člankom 6. Zakona o poštama, te je člankom 
1. stavak 4. propisano da su posebne poštanske usluge, 
dopunske poštanske usluge po zahtjevu pošiljatelja ili 
primatelja, i usluge po službenoj dužnosti, definirane 
Opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga sastavni 
su dio obavljanja rezerviranih poštanskih usluga; 

- da je člankom 24. stavak 1. točka 1. Zakona o PDV-u 
propisano da su javne poštanske usluge oslobođenje od 
plaćanja PDV, te da je člankom 24. stavak 1. Pravilnika o 
primjeni PDV-a propisano da se porezno oslobađanje iz 
članka 24. stavak 1. točka 1. Zakona, odnosi se na javne 
poštanske usluge. Javnim poštanskim uslugama 
podrazumijevaju se sve usluge koje obavljaju javni 
poštanski operateri sukladno sa Zakonom o poštama 
Bosne i Hercegovine; 

- da su JPO zaključili Sporazum o prijenosu pošiljaka brze 
pošte između javnih poštanskih operatera, u cilju 
reguliranja tehničko-tehnoloških procesa prijama, 
prijenosa, razmjene i uručenja pošiljki, kao i rokove 
pružanja poštanske usluge na međuoperatorskoj razini na 
području cijele BiH; 

- da sastavni dio "Sporazuma" čine Prilog 1. Popis lokacija 
sa rokom uručenja i Prilog 2. Točke razmjene i vremena 
razmjene zaključaka brze pošte izmedu javnih poštanskih 
operatera; 

- da je navedenim Sporazumom reguliran prijenos pošiljaka 
brze pošte odnosno način prijama, prijevoz i uručenje 
pošiljaka brze pošte, posebne usluge sa pošiljkama brze 
pošte, cijene usluga i naknada između operatera, rokovi 
prijenosa, naknade štete i druga pitanja vezana za suradnju 
i zajednički nastup u prijenosu pošiljaka brze pošte na 
cijelom području BiH; 

- da svaki operater određuje iznos cijene usluge za 
primljenu pošiljku na svom području, te u slučaju 
posredovanja kada jedan operater za svog klijenta 
naručuje uslugu kod drugog operatera, visina cijene 
usluge određena je od strane naručitelja usluge, te u ovom 
slučaju operater koji prima pošiljku dobija naknadu 
sukladno sa odredbama sporazuma iz poglavlja naknade; 

- da naknade za uručenje pošiljke od drugog operatera 
iznosi 3,00 KM po pošiljci, te ova naknada uključuje sve 
pošiljke mase do 50 kg, zbirne pošiljke koje uključuju 

maksimalno do 3 pojedinačne pošiljke, kao i posebna 
rukovanja sa pošiljkom koja su zahtijevana prilikom 
uručenja; 

- da naknada za prijem pošiljke po zahtjevu drugog opera-
tera iznosi 3,00 KM po pošiljci, te ova naknada uključuje 
sve radnje operatera kao i kod redovnog preuzimanja 
pošiljke brze pošte od vlastittog korisnika osim naplate 
usluge; 

- da se obračun između strana Sporazuma sačinjava 
mjesečno na bazi usaglašenih podataka; 

- da je navedeniom Sporazumom određeni rokovi prijenosa 
pošiljaka brze pošte; 

- da su izrečene prekršajne kazne za privatne operatere koji 
su obavljajući kurirske usluge ušli u segment rezervirane 
usluge; 

- da na temelju dostavljenih podataka APP, u 2017. godini, 
pojedinačni tržišni udjel na mjerodavnom tržištu BH Pošta 
je bila zastupljena u procentu od 5,84%, Pošte Srpske 
9,73%, HP Mostar 3,38%, te je njihov zajednički udjel 
iznosio 18,94%. 

- da na temelju dostavljenih podataka APP, u 2017. godini 
Podnositelj zahtjeva, odnosno njene članice u navedenom 
razdoblju su imale pojedinačni tržišni udjel na 
mjerodavnom tržištu i to In Time u procentu od 8,06%, 
Euro Express od 11,20%, A2B Express Delivery od 
12,30% i Express One od 10,33%, te njihov zajednički 
udjel je iznosio 41,88%; 

- da su prihodi od usluga brze pošte posmatrajući u 
razdoblju 2015-2018. godina bili u porastu kod sva tri 
JPO, mada u ukupnom prihodu čine jako mali procenat 
udjela u posmatranom periodu (BH Pošte učešće u 
rasponu 0,40-2,08%, RS Pošte 1,62-4,28%, HP Mostar 
0,00-4,37%); 

- da su ostvareni prihodi od pružanja kurirskih usluga 
članica Udruženja u u periodu 2015-2018. godina bili 
različiti odnosno gledajući kroz godine kod gospodarskog 
subjekta Euro Express se bilježi blagi porast ostvarenih 
prihoda kao i kod gospodarskog subekta Express One 
(osim u 2017 godini), dok se kod gospodarskog subjekta 
IN Time bilježi porast prihoda u 2016. godini u odnosu na 
2015. te pad ostvarenih prihoda u 2017. i onda povećanje 
u 2018. godinu u odnosu na 2017., i gospodarski subjekt 
A2B Delivery bilježi porast prihoda u 2016. godini u 
odnosu na 2015., zatim slijedi pad prihoda u 2017, te 
ponovni porast prihoda u 2018. godini; 

7.1. Zabranjeni sporazum JPO BH Pošte, Pošte Srpske i HP 
Mostar 

Podnesenim Zahtjevom, Podnositelj zahtjeva nadalje 
smatra da su JPO BH Pošte, RS Pošte i HP Mostar izvršili 
povredu Zakona o konkurenciji, sklapanjem zabranjenog 
sporazuma iz članka 4. stavak (1) toč. a) i d) te traži od 
Konkurencijskog vijeća donošenje rješenja kojim se utvrđuje da 
Sporazum o prijenosu pošiljaka brze pošte između javnih 
poštanskih operatera zabranjen, kao i da utvrdi povrede opisane 
prijavom te da donese odgovarajuću odluku. 

Člankom 4. stavak (1) Zakona o konkurenciji propisano je 
da su zabranjeni sporazumi, ugovori, pojedine odredbe sporazu-
ma ili ugovora, zajednička djelovanja i prešutni dogovori gos-
podarskih subjekata, kao i odluke i drugi akti gospodarskih 
subjekata, koji za cilj i posljedicu imaju sprječavanje, ograni-
čavanje ili narušavanje tržišne konkurencije na mjerodavnom 
tržištu, a koji se odnose na: 

a) Izravno ili neizravno utvrđivanje kupovnih i 
prodajnih cijena ili bilo kojih drugih trgovačkih 
uslova; 
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d) Primjenu različitih uvjeta za identične transakcije sa 
drugim gospodarskim subjektima, dovodeći ih u 
nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju; 

Sporazumi zabranjeni sukladno stavku (1) članka 4. 
Zakona o konkurenciji su ništavni. 

Također, člankom 101. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije, sa kojim je usklađen članak 4. Zakon o 
konkurenciji, zabranjuju se zajednička djelovanja preduzetnika 
koji štete postojećoj ili potencijalnoj tržišnoj konkurenciji, a u 
konačnici potrošačima. Zabranjenim sporazumima se 
prvenstveno nastoji ostale tržišne sudionike/konkurente 
isključiti s tržišta, kako bi stvorili mogućnost povisivanja 
cijena, te ostvarivanja dodatne dobiti. 

Dakle, zabranjeni su sporazumi između poduzetnika, 
gospodarskih subjekta koji su stvarni ili potencijalni konkurenti 
na tržištu, a zabranom su obuhvaćeni kako horizontalni, tako i 
vertikalni sporazumi. 

Nadalje, navedenim člankom 101. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije se zabranjuje antikonkurencijsko 
ponašanje koje nastaje kao rezultat usklađene volje dva ili više 
poduzetnika, a što se je i usuglašeno u sudskoj praksi Europske 
unije, obzirom da je Europski sud u presudi donesenoj u 
predmetu: "Bayer AG v. Commision of the European 
Communities" od dana 26.10.2000. godine, utvrdio da je 
koncept sporazuma u smislu članka 85. stavak 1 Ugovora o 
Europskoj zajednici (članak 101. Ugovor o funkcioniranju 
Europske unije), usmjeren na postojanje volje između najmanje 
dvije strane. Odnosno, neophodna je usklađena volja 
gospodarskih subjekata i namjera za štetnim postupanjem. 

Podnositelj Zahtjeva u samom Zahtjevu i tijekom 
postupka, navodi da JPO udruživanjem radi obavljanja 
djelatnosti "kurirske usluge" na način da su zaključili pomenuti 
sporazum, stvaraju trgovinske uvjete na teritoriju cijele BiH 
koji su drastično različiti od uvjeta po kojima posluju privatni 
poštanski operateri čime su neopravdano dovedeni u potpuno 
različitu situaciju u odnosu na JPO jer su u potpuno 
neravnopravnom položaju prilikom nuđenja kurirskih usluga u 
odnosu na JPO, kao i da na osnovu pomenutog sporazuma JPO, 
suprotno dosadašnjim ograničenjima dostavljanja pošiljki do 
određenih "teritorijalnih granica" sada ukidaju te granice i 
stvaraju apsolutno slobodan prostor za njihovu djelatnost na 
razini cijele BiH. 

Podnositelj zahtjeva također ističe da JPO neutemeljeno 
koriste povlastice koje su im uspostvaljene propisima koji 
ograničavaju privatni sektor referišući se na odredbe Zakona o 
PDV-u u pogledu oslobađanja od plaćanja PDV-a JPO i 
odredbi članka 6. Zakona o poštama BiH u smislu cjenovnih 
ograničenja kojih se moraju pridržavati privatni poštanski 
operateri. 

Konkurencijsko vijeće je u predmetnom postupku 
ispitivalo u okviru Zakona o konkurenciji, a sukladno svojim 
nadležnostima propisanim istim zakonom, da li je došlo do 
ispunjenja bića djela iz članka 4. stavak (1) pod a) i d) Zakona o 
konkurenciji. 

U tijeku postupka, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da 
prema zakonskim odredbama, JPO pored rezerviranih usluga 
koje mogu samo oni obavljati, mogu obavljati i kurirske usluge 
u okviru rezervirane usluge koja je determinisana cjenovnim 
ograničenjenima, kao i kurirske usluge koje su liberalizirane i 
nalaze se na tržištu. Pritom JPO kao ni privatni poštanski 
operateri nisu teritorijalno ograničeni u pružanju svojih usluga, 
odnosno prijenos poštanskih pošiljaka tretira se kao unutrašnji 
poštanski saobraćaj i ne može se ograničavati administrativnim 
mjerama, što i sam Podnositelj zahtjeva priznaje. 

Nadalje, svi poštanski operateri mogu sklapati bilateralne 
i multirateralne sporazume uz suglasnost Agencije za poštanski 

saobraćaj, a koji moraju biti sukladni s principima poštanske 
politike utvrđenim zakonom, te su JPO i zaključili Sporazum o 
prijenosu pošiljaka brze pošte, te da na temelju članka 28. 
stavak 11. Opštih uslova (BiH) propisano da se tehnološki 
postupak prijenosa EMS pošiljaka operateri poštanskog 
prometa regulišu posebnim uputstvom. 

Analizom predmetnog Sporazuma, utvrđeno je da se 
navedenim Sporazumom reguliše prijenos pošiljaka brze pošte 
odnosno način prijema, prevoz i uručenje pošiljaka brze pošte, 
posebne usluge sa pošiljkama brze pošte, cijene usluga i 
naknada između operatera, rokovi prenosa i naknade štete, te je 
tako između ostalog određeno da svaki operater određuje iznos 
cijene usluge za primljenu pošiljku na svom području, da 
naknade za uručenje odnosno prijem pošiljke od drugog 
operatera iznosi 3,00 KM po pošiljci, da se obračun između 
strana Sporazuma sačinjava mjesečno na bazi usuglašenih 
podataka, te da su utvđene točka razmjene i vrijeme uručenja 
zaključaka brze pošte. 

Pritom, Agencija za poštanski saobraćaj razgraničava 
odnosno pravi razliku između usluge brze pošte (EMS) koja 
spada u posebne poštanske usluge koje obavljaju JPO i obvezno 
se organizuju na čitavom području BiH svakog radnog dana, 
najmanje 5 dana u nedelji tj. pošiljatelj može da se izabere da 
pismonosna ili paketska pošiljka prenese kao EMS a kojom se 
zahtjeva poseban postupak i usvjeto vezani za prijam, otpremu, 
prijevoz i prispjeće i uručenje poštanskih pošiljaka, dok 
kurirske usluge su usluge na slobodnom tržištu koje ne moraju 
biti organizirane na cijelom području BiH svakog radnog dana 
najmanje 5 dana. 

Neosporna je činjenica da su JPO na temelju zakonske 
regulative oslobođeni od plaćanja PDV-a, kao i da privatni 
poštanski operateri obavljajući kurirske usluge u okviru 
rezervirane usluge moraju primjenjivati cjenovna ograničenja 
na temelju čega postoji razlika između JPO i privatnih 
poštanskih operatera: 

Također, činjenica je i da su JPO usmjerili svoje 
poslovanje u smislu pružanja kurirskih usluga i usluga brze 
pošte što im je i zakonom dopušteno, kao i da su prihodi JPO 
od usluga brze pošte posmatrajući u periodu 2015-2018. godina 
bili u porastu kod sva tri JPO, ali prema dostupnim podatcima 
(tablica 1.) niti pojedinačno niti zajedno JPO nemaju vladajući 
položaj na navedenom tržištu. 

Podnositelj zahtjeva prvenstveno ukazuje na zakonska 
rješenja kojim se privatni poštanski operateri stavljaju u 
nepovoljniji položaj u odnosu na JPO, smatrajući prvenstveno 
da obračunavanjem PDV-a primjenom cjenovnih ograničenja u 
segmentu kurirskih usluga, kao i nesprovođenjem 
liberalizacije sukladno EU Direktivama u smislu da kurirske 
usluge trebaju biti odvojene od ostalih poštanskih usluga, 
privatni poštanski operateri dovode u neravnopravan i 
nekonkurentan položaj. 

Napominjemo da Konkurencijsko vijeće u ovom postupku 
nije odlučivalo u svezi podataka i činjenica dostavljenih kako 
od strane Podnositelja zahtjeva tako i od strane JPO koji se 
odnose na eventualnu primjenu drugih propisa budući da je 
primjena tih propisa u nadležnosti drugih organa (pitanje 
oslobađanja od plaćanja PDV-a, cjenovna ograničenja 
kuririskih usluga u sklopu rezerviranih usluga, posjedovanje 
licenci za cestovni prijevoz, prijavljivanje privatnih poštanskih 
operatera Agenciji za poštanski promet zbog kršenja zakona, 
nevođenje knjigovodstvenih evidencija sukladno članku 15. 
stavak 2. Zakona o poštama i dr.) 

Cijeneći sve izvedene dokaze posebno kao i u njihovoj 
međusobnoj povezanosti, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da 
se ne može smatrati da postoji zabranjeni sporazum između 
JPO BH Pošte, Pošte Srpske i HP Mostar kojim je Podnositelj 
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zahtjeva doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na 
konkurenciju, odnosno, ne postoji povreda članka 4. stavak 1 
točka a) i d) Zakona, jer Sporazum nije sporazum u smislu 
vršenja osnovne usluge EMS-a već njene završne radnje 
(uručenje pošiljke) kojom se vršenje osnovne usluge čini 
efikasnijom. 

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je odlučilo 
kao u točki 1. izreke ovog Rješenja. 

Konkurencijsko vijeće smatra da bi u pogledu interesa 
potrošača odnosno korisnika poštanskih usluga bilo poželjno 
otvaranje i ovih djelatnosti tržišnoj konkurenciji u mjeri u kojoj 
to neće dovesti u pitanje izvršavanje zadaća koje su im 
povjerene posebnim propisima, te u tom smislu i sukladno 
ovlastima iz članka 25. stavak (f) Zakona daje preporuku da 
nadležna tijela prilikom izvršavanja svojih zakonskih 
nadležnosti vezanih za uređenja načina pružanja poštanskih 
usluga imaju u vidu da jaka tržišna konkurencija rezultira 
dobrobiti za krajnje potrošače, bilo da se radi o građanima bilo 
o gospodarskim subjektima. 

7.2. Zlouporaba vladajućeg položaja JPO BH Pošte, Pošte 
Srpske i HP Mostar i povreda članka 9. stavak 1. točke a), 
b), c), i g) Odluke o definiranju kategorija vladajućeg 
položaja 

Članak 9. stavak (1) Zakona propisuje da gospodarski 
subjekt ima vladajući položaj na mjerodavnom tržištu roba ili 
usluga, ako se zbog svoje tržišne snage može ponašati u 
značajnoj mjeri neovisno od stvarnih ili mogućih konkurenata, 
kupaca, potrošača ili dobavljača, takođe uzimajući u obzir udjel 
tog gospodarskog subjekta na tržištu, udjel koji na tom tržištu 
imaju njegovi konkurenti, kao i pravne i druge zapreke za 
ulazak drugih gospodarskih subjekata na tržište. 

Članak 9. stavak (3) Zakona pretpostavlja da više 
gospodarskih subjekata ima vladajući položaj na tržištu roba 
i/ili usluga ako na mjerodavnom tržištu dva ili tri gospodarska 
subjekta imaju zajedno tržišni udjel veći od 60,0%. 

Članak 2. Odluke o definiranju kategorije vladajućeg 
položaja daljnje razrađuje pojam vladajućeg položaja, te 
određuje da gospodarski subjekt na mjerodavnom tržištu 
proizvoda ili usluga ima vladajući položaj, kada se zbog svoje 
tržišne snage može ponašati i djelovati u značajnoj mjeri 
neovisno od stvarnih ili mogućih konkurenata, kupaca, 
potrošača ili dobavljača, i na taj način ograničava ili sprječava 
učinkovitu konkurenciju. 

Članak 10. stavak (2) točke a) i c) Zakona propisuje da je 
zabranjena zlouporaba vladajućeg položaja i to a) izravnim ili 
neoizravnim nametanjem nelojalnih kupovnih i prodajnih cijena 
ili drugih trgovinskih uvjeta kojima se ograničava konkurencija 
i c) primjenu različitih uvjeta za istu ili sličnu vrstu poslova sa 
ostalim stranama, čime ih dovode u neravnopravan i nepovoljan 
konkurentski položaj. 

Članak 9. Odluke o definiranju kategorije vladajućeg 
položaja daljnje razrađuje oblike zlouporabe vladajućeg 
položaja te određuje da zlouporaba vladajućeg položaja od 
jednog ili više gospodarskih subjekata (zajednički vladajući 
položaj), pored kriterija navedenih u članku 10. Zakona o 
konkurenciji, mogu se smatrati i slijedeći: 

a) diskriminacija u visini cijena (različite cijene) 
određenog proizvoda ili usluge na različitim 
mjerodavnim zemljopisnim tržištima; 

b) stalna ponuda i prodaja kupcima proizvoda ili usluga 
po nelojalnim (niskim) cijenama što ima za 
posljedicu odvraćanja kupca od kupovine sličnih 
proizvoda ili usluga od konkurentnih dobavljača 
(tzv. "lojalni" popusti-ciljani prodajni popusti ili 
tajni popusti); 

c) određivanje cijene proizvoda ili usluge ispod 
troškova proizvodnje sa ciljem eliminiranja 
konkurencije i 

g) mogućnost gospodarskog subjekta da određuje 
uvjete na mjerodavnom tržištu s obzirom na njegovu 
ponudu ili potražnju što omogućuje neopravdano 
povećavanje profita; 

Podnositelj Zahtjeva u samom Zahtjevu i tijekom 
postupka, tvrdi da se zlouporaba vladajućeg položaja sva tri 
JPO ogleda u tome da su koristeći vladajući položaj zaključili 
sporni sporazum, te neobračunavanjem PDV-a klijentima - 
korisnicima nameću nelojalne kupovne cijene usluge u odnosu 
na cijene koje mogu ponuditi privatni poštanski operateru u 
smislu članka 6. Zakona o poštama BiH, te da takvi postupci 
dovode do različitih uvjeta za isti posao čime su privatni 
poštanski operateri stavljeni u neravnopravan i nekonkurentan 
položaj. 

Konkurencijsko vijeće je tijekom provođenja postupka, 
utvrdilo da na mjerodavnom tržištu kurirskih usluga, JPO BH 
Pošte, Pošte Srpske i HP Mostar niti pojedinačno niti zajedno 
nemaju vladajući položaj (tablica 1.), pri čemu je s obzirom na 
neujednačenost zakonskih i podzakonskih propisa na državnom 
i entitetskim razinama (u Zakonu o poštama BiH dana je 
definicija kurirske usluge ali ne i usluge brze pošte, dok je u 
FBiH prema Pravilniku o opštim uvjetima pošiljka brze pošte 
EMS definirana kao kurirska usluga, a prema Općim uvjetima 
za obavljanja poštanskih usluga BiH i Posebnim uslovima za 
vršenje poštanskih usluga u RS dana definicija pošiljke brze 
pošte bez određenja da se radi o kurirskoj usluzi), posmatralo 
podatke o ukupno ostvarenim prihodima JPO koji uključuju i 
kurirske usluge i usluge brze pošte EMS. 

Konkurencijsko vijeće je u tijeku postupka utvrdilo da je u 
2017. godini na mjerodavnom tržištu kurirskih usluga osim JPO 
i članica Udruženja, bilo još 7 poštanskih operatera koji su 
obavljali navedenu uslugu. 

U svezi činjenice koja se odnosi na neobračunavanje 
PDV-a od strane JPO BH Pošte, Pošte Srpske i HP Mostar na 
osnovu odredbi Zakona o PDV-u i Pravilnika o primjeni PDV-a 
kojim su javne poštanske usluge oslobođenje od plaćanja PDV 
te da se javnim poštanskim uslugama podrazumijevaju sve 
usluge koje obavljaju JPO sukladno sa Zakonom o poštama 
Bosne i Hercegovine, činjenica je da navedenim odredbama 
napravljena razlika između JPO i privatnih poštanskih operatera 
u smislu da se primjenjuju različiti uvjeti kod obračunavanja 
PDV-a prilikom vršenja poštanskih usluga ovisno da li se radi o 
JPO ili o privatnim poštanskim operaterima, pri čemu se nije 
razmatralo pitanje koje se odnosi na vrstu poštanske usluge 
(univerzalna, rezervirana, nerezervirana, ostale poštanske 
usluge), što je na kraju utjecalo na strukturu i visinu cijene za 
izvršenu poštansku uslugu. 

Tako u Presudi Europskog suda pravde broj. C-357/07 u 
predmetu TNT protiv British Royal Post u pogledu oslobađanja 
od plaćanja PDV-a u konačnici Europski sud pravde navodi 
sljedeće: "Pojam "javnih poštanskih usluga" iz članka 13.A (1) 
(a) Šeste direktive Vijeća 77/388 / EEZ od 17. svibnja 1977. o 
usklađivanju zakona država članica u svezi s porezima na 
promet - Zajednički sistem PDV-a: jedinstvena osnova za 
procjenu, mora se tumačiti tako da obuhvata operatore, bilo da 
su javni ili privatni, koji se obvezuju da će u državi članici 
osigurati cjelokupnu ili dio univerzalne poštanske usluge, kako 
je definirano u članku 3. Direktive 97/67 / EC Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o zajedničkim 
pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta poštanskih usluga 
Zajednice i poboljšanje kvalitete usluge, kako je izmijenjena 
Direktivom 2002/39 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. 
lipnja 2002. godine. 
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Izuzeće predviđeno člankom 13.A (1) (a) Šeste direktive 
77/388 primjenjuje se na isporuku javnih poštanskih usluga koje 
djeluju kao takve - to jest, u svojstvu operatora koji se obvezuje 
pružiti cjelokupnu ili djelomičnu univerzalne poštanske usluge u 
državi članici - usluga koje nisu putnički prijevoz i 
telekomunikacijske usluge, kao i isporuke robe u svezi s njima. 
Ne primjenjuje se na isporuke usluga ili robu koja je u vsezi s 
njima i za koje su uvjeti pojedinačno dogovoreni" 

Činjenica je da je Zakonom o poštama člankom 6. stavak 
1. točka g. propisano da rezervirane usluge koje mogu obavljati 
samo JPO obuhvataju i kurirske usluge, ukoliko iznos tarife nije 
deset puta veći od obične tarife, te da JPO pored toga dana 
mogućnost i da organizuju i obavljanje kurirskih usluga koje su 
liberalizirane i nalaze se na tržištu, te u tom smislu i cijene 
pruženih kurirskih usluga se razlikuju u ovisnosti da li ih 
pružaju JPO u okviru rezervirane usluge ili privatni poštanski 
operateri kao ostalu uslugu, odnosno, kurirske usluge mogu 
obavljati svi operateri poštanskog saobraćaja uz poštovanje 
cjenovnih ograničanja u odnosu na rezervirane usluge koje su 
utvrđene Zakonom o poštama BiH ako posjeduju ovlaštenje ili 
licencu izdanu od strane Agencije. 

Međutim, Konkurencijsko vijeće se u ovom postupku nije 
moglo baviti rješavanjem pitanja usklađenosti pomenutih 
zakona i pravilnika sa Zakonom o konkurenciji, s obzirom da je 
sukladno članku 25. stavak 2. Zakona predviđeno da su 
predlagači u obvezi dostaviti prijedloge i nacrte zakona i drugih 
propisa iz oblasti koje imaju utjecaja na tržišnu konkurenciju, 
na mišljenje Konkurencijskom vijeću, što je predlagač zakona 
propustio učiniti. 

Provođenjem postupka i utvrđivanjem činjeničnog stanja, 
kao i ocjenom svih dostavljenih dokaza i dokumentacije, 
Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da JPO BH Pošte, Pošte 
Srpske i HP Mostar nisu imali odlučujući tržišni udjel na 
mjerodavnom tržištu kurirskih usluga, a ponajmanje vladajući, 
što je vidljivo iz podataka zaprimljenim od strane Agencije za 
poštanski saobraćaj BiH koji se odnose na broj poštanskih 
operatera i ostvarene prihode u 2017. godini kao godini koja je 
prethodila podnošenju zahtjeva za utvrđivanje povrede Zakona, 
iz kojih je vidljivo da na tržištu kurirskih usluga djeluje 14 
poštanskih operatera, te da JPO protiv kojih je pokrenut 
postupak nemaju vladajući položaj. 

Također, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da su cjenovna 
ograničenja determinirana Zakonom o poštama u dijelu 
rezervirane usluge, te da operateri u BiH uključujući i JPO koji 
pružaju kurirske usluge i usluge brze pošte nisu dužni imati iste 
cijene usluga, jer se radi o dvije vrste različitih usluga, te da 
Agencija kao regulator ne propisuje koje cijene moraju imati 
JPO a koji ostali poštanski operateri. 

Nije utvrđeno ni postojanje selektivnosti odnosno 
različitog pristupa korisnicima usluga, naime, na web 
stranicama JPO nalaze se objavljeni cjenovnici, iz kojih je 
vidljivo koje vrste usluga pružaju i po kojim cijenama, te 
popusti koje bi navedeni JPO odobravali korisnicima usluga ne 
bi se mogli svrstati u tzv. "lojalni" popusti-ciljani prodajni 
popusti ili tajni popusti. 

Nadalje, pregledom ostvarenih prihoda i rashoda po 
osnovu pružanja usluge brze pošte u periodu 2015-2018. 
godina, evidentno je da su JPO BH Pošte i HP Mostar mogli 
ostvarenim prihodima pokriti troškove za vršenje navedene 
usluge, dok je JPO Pošte Srpske u 2016.-2018. godinio poslo-
vao sa gubitkom, te se ovdje ne može govoriti o organiziranom 
djelovanju sa ciljem određivanja cijene proizvoda ili usluge 
ispod troškova proizvodnje sa ciljem eliminiranja konkurencije. 

Imajući u vidu, da na osnovu zakonskih odredbi, JPO su 
počeli da svoje poslovanje usmjeravaju ka procesu pružanja 
različitih usluga, uključujući kurirske usluge i usluge brze 

pošte, ne može se podvesti pod mogućnost gospodarskog 
subjekta da određuje uvjete na mjerodavnom tržištu s obzirom 
na njegovu ponudu ili potražnju što bi omogućavalo 
neopravdano povećavanje profita. 

Konkurencijsko vijeće je u predmetnom postupku ispitivalo 
u okviru Zakona o konkurenciji, a sukladno svojim 
nadležnostima propisanim istim zakonom, da li je došlo do 
ispunjenja bića djela iz članka 10. stavak (2) toč. a) i b) Zakona, 
te je uzimajući u obzir da se zlouporaba vladajućeg položaja na 
koju Podnositelj zahtjeva ukazuje odnosi na izravno ili neizravno 
nametanje nelojalnih kupovnih i prodajnih cijena ili drugih 
trgovinskih uvjeta kojima se ograničava konkurencija, primjenu 
različitih uvjeta za istu ili sličnu vrstu poslova s ostalim stranama, 
čime ih dovode u neravnopravan i nepovoljan konkurentski 
položaj kao i bića djela iz članka 9. stavak 1. točke a), b), c) i g) 
Odluke o definiranju kategorije vladajućeg položaja, utvrđeno je 
da na mjerodavnom tržištu kurirskih usluga djeluje 14 poštanskih 
operatora, te da JPO BH Pošte, Pošte Srpske i HP Mostar, 
nemaju vladajući položaj na mjerodavnom tržištu na kojem 
sudjeluju, te da isti ne zlouporabljuju. 

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je odlučilo 
kao u točki 2. izreke ovog Rješenja. 

7.3. Zabranjena koncentracija BH Pošte, Pošte Srpske i HP 
Mostar 

Članak 12. 
(Koncentracija) 

(1) Koncentracijom, u smislu ovog zakona, smatra se: 
a) spajanje ili pripajanje neovisnih gospodarskih 

subjekata ili dijelova gospodarskih subjekata; 
b) stjecanje kontrole ili prevladavajućeg utjecaja jednog, 

odnosno više gospodarskih subjekata nad drugim, 
odnosno nad više drugih gospodarskih subjekata ili 
dijelom drugog gospodarskog subjekta, odnosno 
dijelovima drugih gospodarskih subjekata, i to: 
1) stjecanjem kupovinom većine dionica ili udjela 

osnovnog kapitala; ili 
2) stjecanjem većine prava glasa; ili 
3) na drugi način, sukladno odredbama zakona 

koji reguliraju osnivanje gospodarskih subje-
kata i njihovo upravljanje; 

c) zajedničko ulaganje na dugoročnoj osnovi, dva ili 
više neovisnih gospodarskih subjekata, koji djeluju 
kao neovisan gospodarski subjekt. 

(2) Stjecanje kontrole u smislu stavka (1) ovog članka 
ostvaruje se putem prava,zaključivanjem sporazuma ili 
drugim sredstavima kojima jedan ili više gospodarskih 
subjekata, bilo posebno, bilo zajednički, uzimajući u obzir 
sve pravne i činjenične okolnosti, stječu mogućnost 
ostvarivanja vladajućeg utjecaja nad jednim ili više 
gospodarskih subjekata. 

Članak 13. 
(Zabranjene koncentracije) 

Zabranjene su koncentracije gospodarskih subjekata koje 
kao rezultat imaju značajno narušavanje učinkovite tržišne 
konkurencije, na cijelom tržištu Bosne i Hercegovine ili na 
njenom značajnijem dijelu, a posebno kojima se stvara novi ili 
jača postojeći vladajući položaj. 

Članak 14. 
(Ukupni prihod za za kontrolu koncentracije) 

(1) Namjeravanu koncentraciju gospodarskih subjekata, iz 
članka 12. stavak (1) ovog zakona, učesnici koncentracije 
su obavezni prijaviti, i to kada su ispunjeni sljedeći uvjeti: 
a) da ukupni godišnji prihod svih sudionika koncentra-

cije ostvaren prodajom roba i /ili usluga na svjet-
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skom tržištu iznosi 100.000.000 KM po završnom 
računu u godini koja je prethodila koncentraciji; 

i b) da ukupni godišnji prihod svakog od najmanje dva 
gospodarska subjekta sudionika koncentracije 
ostvaren prodajom roba i /ili usluga na tržištu Bosne 
i Hercegovine iznosi najmanje 8.000.000 KM po 
završnom računu u godini koja je prethodila 
koncentraciji, ili ako je njihov zajedničk udjel na 
mjerodavnom tržištu veći od 40%. 

Podnositelj zahtjeva u svom zahtjevu navodi da su JPO 
zaključivanjem Sporazuma o prijenosu pošiljaka brze pošte 
izvršili i zabranjenu koncentraciju u smislu članka 13. a u svezi 
sa člankom 12. stavak 1. točka c) Zakona o konkurenciji, te da 
su na temelju članka 14. stavak 1. točka b) u svezi ostvarenih 
prihoda za prijavu koncentracije, JPO bili dužni prijaviti 
ovakav oblik koncentracije. 

Konkurencijsko vijeće je u svezi navedenog, razmatralo 
odredbe predmetnog Sporazuma, te utvrdilo da se navedenim 
Sporazumom regulira prijenos pošiljaka brze pošte odnosno 
način prijama, prijevoz i uručenje pošiljaka brze pošte, posebne 
usluge sa pošiljkama brze pošte, cijene usluga i naknada 
između operatera, rokovi prijenosa i naknade štete, te je tako 
između ostalog određeno da svaki operater određuje iznos 
cijene usluge za primljenu pošiljku na svom području, da 
naknade za uručenje odnosno prijem pošiljke od drugog 
operatera iznosi 3,00 KM po pošiljci, da se obračun između 
strana Sporazuma sačinjava mjesečno na bazi usuglašenih 
podataka, te da su utvđene točka razmjene i vrijeme uručenja 
zaključaka brze pošte. 

Zajedničko ulaganje (joint venture) se u literaturi definira 
kao ugovorno povezivanje dva ili više sudionika na tržištu u 
cilju ostvarivanja određenog zajedničkog poslovnog poduhvata, 
tako što ugovorne strane zajednički ulažu sredstva u poslovni 
poduhvat, dijele rizik i dobit, i zajednički donose odluke dok 
poduhvat traje (Stefanović, 1998: 515 i 516;Cerovac, 2010: 
198). 

Imajući u vidu navedeno, odnosno da navedeni sporazum 
regulira odnose između JPO u svezi prijenosa pošiljaka brze 
pošte, te da svaki JPO ponaosob određuje iznos cijene za 
primljenu pošiljku i u obvezi je da plaća naknadu za uručenje 
odnosno prijam pošiljke od drugog operatera, da JPO ostvaruju 
različite prihode od pružanja usluga brze pošte, odnosno ne 
dijele ni rizik ni dobit, ne može se smatrati zajedničkim ulaga-
njem na dugoročnoj osnovi, dva ili više neovisnih gospodarskih 
subjekata, koji djeluju kao neovisan gospodarski subjekt u 
smislu članka 12. stavak 1. točka c) Zakona o konkurenciji, te 
činjenica da se ne radi o koncentraciji, te da se navedenim spo-
razumom ne stvara niti jača postojeći vladajući položaj, nisu 
ispunjeni ni uvjeti propisani člankom 13. Zakona o 
konkurenciji. 

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je odlučilo 
kao u točki 3. izreke ovog Rješenja. 

8. Troškovi postupka 

Člankom 105. stavak 1. Zakona o upravnom postupku je 
propisano da u pravilu svaka stranka snosi svoje troškove 
postupka (koji uključuju i troškove za pravno zastupanje), a 
člankom 105. stavak 2. istog Zakona je propisano da kada u 
postupku sudjeluju dvije ili više stranaka sa suprotnim 
interesima, stranka koja je izazvala postupak, a na čiju je štetu 
postupak okončan, dužna je protivnoj stranci nadoknaditi 
opravdane troškove koji su nastali u postupku. 

Prema odredbi članka 105. stavak (3) Zakona o upravnom 
postupku troškovi za pravno zastupanje nadoknađuju se samo u 
slučajevima kad je takvo zastupanje bilo nužno i opravdano. 

Člankom 108. stavak 1) istog Zakona je propisano da u 
rješenju kojim se postupak završava, organ koji donosi rješenje 
određuje ko snosi troškove postupka, njihov iznos i kome se i u 
kojem roku imaju isplatiti. 

Konkurencijsko vijeće je prilikom izračuna ukupnih 
troškova postupka, uzelo u obzir odredbe Zakona o upravnom 
postupku, i Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad 
odvjetnika ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/04 i 
24/04) (u daljnjem tekstu: Tarifa). 

Na usmenoj raspravi održanoj dana 25.04.2019. godine, 
punomoćnik BH Pošta i predstavnici HP Mostar su priložili uz 
zapisnik i zahtjeve za nadoknadom troškova postupka. 

Na osnovu prednjeg, punomoćnik BH Pošta je tražio 
troškove postupka u ukupnom iznosu od 1.591,20 KM sa 
uključenim iznosom PDV-a, i to za Odgovor na Zahtjev za 
pokretanje postupka 240,00 KM+PDV, podnesak – dodatno 
pojašnjenje činjeničnih navoda iz odgovora - 240,00 KM+PDV, 
pristup na usmenu raspravu dana 25.03.2019. godine - 420,00 
KM+PD, pristup na usmenu raspravu dana 25.04.2019. godine - 
360,00 KM+PDV i troškovi paušala (printanja, kopiranja, 
poštarina) -100,00 KM+PDV. 

Imajući u vidu gore navedene odredbe, Konkurencijsko 
vijeće je u cijelosti prihvatilo zahtjev punomoćnika BH Pošta 
za naknadu troškova, te budući da se radi o nužnim i oprav-
danim troškovima, u smislu članka 105. stavak (3) Zakona o 
upravnom postupku, Podnositelj zahtjeva na čiju je štetu postu-
pak okončan, dužan je punomoćniku BH Pošta nadoknaditi 
troškove nastale u postupku u iznosu od 1.591,20 KM. 

HP Mostar je u predmetnom podnesku zatražio 
nadoknadu troškova postupka koji se odnose na troškove 
prijevoza predstavnika HP Mostar na relaciji Mostar-Sarajevo-
Mostar radi prisustvovanja usmenoj raspravi koja je održana 
dana 25.03.2019. godine u iznosu od 182,00 KM i 25.04.2019. 
godine u iznosu 182,00 KM, odnosno u ukupnom iznosu od 
364,00 KM. Navedeni troškovi prijevoza predstavljaju 35% 
važeće cijene benzina za svaki pređeni kilometar puta u odlasku 
i povratku zaposlenika radi pristupa na usmenu raspravu. 

Imajući u vidu gore navedene odredbe, Konkurencijsko 
vijeće je u cijelosti prihvatilo zahtjev HP Mostar za naknadu 
troškova, te budući da se radi o nužnim i opravdanim 
troškovima, u smislu članka 105. stavak (3) Zakona o 
upravnom postupku, Podnositelj zahtjeva na čiju je štetu 
postupak okončan, dužan je HP Mostar nadoknaditi troškove 
nastale u postupku u iznosu od 364,00 KM. 

Podnositelj zahtjeva, kao ni Pošte Srpske nisu dostavili 
zahtjev za nadoknadom troškova postupka. 

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je odlučilo 
kao u točki 4. izreke ovog Rješenja. 

9. Administrativna pristojba 

Sukladno članku 2. tarifni broj 107. stavak (1) točka f) i 
točka g) Odluke o visini administrativnih pristojbi u svezi sa 
procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni 
glasnik BiH", broj 30/06, 18/11 i 75/18) Podnositelj zahtjeva je 
na ovo Rješenje obvezan platiti administrativnu pristojbu u 
iznosu od 3.000,00 KM u korist Proračuna institucija Bosne i 
Hercegovine. 

10. Pouka o pravnom lijeku 

Protiv ovog Rješenja nije dozvoljen priziv. 
Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred 

Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana 
prijama, odnosno objavljivanja ovog Rješenja. 

Broj UP-03-26-3-040-75/18 
03. lipnja 2019. godine 

Sarajevo

Predsjednica 
Mr. Arijana Regoda - 

Dražić, v. r.
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На основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (2), а 

у вези са чланом 26. Закон о конкуренцији ("Службени 
гласник БиХ", бр. 48/05, 76/07 и 80/09) и чланом 58. став (4) 
Закона о управном поступку Босне и Херцеговине ("Службе-
ни гласник БиХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 и 41/13), 
рјешавајући по Захтјеву за покретање поступка Туристичке 
заједнице Кантона Сарајево, ул. Бранилаца Сарајева бр. 21., 
71000 Сарајево, запримљеног дана 18.08.2017. године под 
бројем УП 02-26-3-029-1/17, Конкуренцијски савјет Босне и 
Херцеговине, поступајући по пресуди Суда Босне и Херцего-
вине број С1 3 У 026742 17 У од 12.2.2019. године на 52. 
(педестдругој) сједници одржаној дана 07.05.2019. године, 
донио је 

ЗАКЉУЧАК1 
1. Одбацује се Захтјев за покретање поступка Туристичке 

заједнице Кантона Сарајево, против Скупштине 
Кантона Сарaјево, ради утврђивања забрањеног 
конкуренцијског дјеловања у смислу члана 4. став (1) 
тачке б) Закона о конкуренцији, из разлога што се 
поступак не може водити против Скупштине Кантона 
Сарајево у складу са чланом 2. Закона о конкуренцији. 

2. Овај Закључак ће бити објављен у "Службеном 
гласнику БиХ", службеним гласницима ентитета и 
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

Образложење 

Конкуренцијски савјет је рјешавајући по Захтјеву за 
покретање поступка бројем УП 02-26-2-029-1/17 18.08.2017. 
године поднесеног од стране Туристичке заједнице Кантона 
Сарајево ул. Бранилаца Сарајева бр. 21., Сарајево 71 000 (у 
даљем тексту: Подносилац захтјева) путем Омеровић 
Елведина, адвоката из Сарајева, ул. Деспићева бр. 1., 71 000 
Сарајево, против Скупштине Кантона Сарајево, ул. Реиса 
Џемалудина Чаушевиће бр. 1., 71 000 Сарајево, ради утврђи-
вања забрањеног конкуренцијског дјеловања у смислу члана 
4. тачке б) Закона о конкуренцији, је дана 11.10.2017. године 
донио Закључак број УП 02-26-2-029-5/17, којим је одбачен 
захтјев подносиоца због ставрне ненадлежности. Против 
наведеног Закључка Конкуренцијског савјета, Туристичка 
заједница Кантона Сарајево је поднијела тужбу Суду Босне и 
Херцеговине. 

Суд Босне и Херцеговине је рјешавајући по предметној 
тужби донио пресуду број С1 3 У 026742 17 У дана 
12.02.2019. године којом је уважио тужбу и наведени 
Закључак Конкуренцијског савјета поништио и предмет 
вратио на поновно одлучивање. 

Обзиром на протек времена од дана подношења Захтјева 
за покретање поступка, Конкуренцијски савјет је дана 
14.03.2019. године упутио акт Захтјев за изјашњење број УП 
02.26-3-029-12/17, којим је од подносиоца захтјева тражено да 
се изјасни да ли остаје код поднесеног Захтјева за покретање 
поступка, односно да ли је Туристичка заједница Кантона 
Сарајево и даље заинтересована за вођење поступка. 

Дана 21.03.2019. године Туристичка заједница Кантона 
Сарајево је поднеском број УП 02-26-3-029-13/17, доставље-
ним путем Омеровић Елведина, адвоката из Сарајева, 
обавијестила Конкуренцијски савјет да је заинтересована за 
даље вођење поступка. 

У Захтјеву за покретање поступка Подносилац захтјева, 
у битном наводи сљедеће: 

Туристичка заједница Кантона Сарајево је основана од 
стране Скупштине Туристичке заједнице Кантона Сарајево и 
то Одлуком о оснивању Туристичке заједнице Кантона 

                                                                 
1 Закључак објављен у "Службеном гласнику БиХ", број 66/19 

Сарајево број 07-023-41 од 17.03.1998. године на оснивачкој 
скупштини одржаној 17.03.1998. године. Дана 24.04.1998. 
године уписана је у Уписник туристичких заједница код 
Министарства трговине Федерације БиХ под бројем 10/98. 
Измјене података у Уписник по питању сједишта и особе 
одговорне за заступање услиједиле су 25.01.1999 и 
07.02.2011. године. Сједиште Туристичке заједнице Кантона 
Сарајево сада је у ул. Бранилаца Сарајева 21. Сарајево 71 000, 
а особа овлаштена за заступање је директор Туристичког 
уреда доц. др Шемсудин Џеко. 

Законом о туризму ("Службене новине Кантона 
Сарајево", број 19/16 и 31/17) који је донијела Скупштина 
Кантона Сарајево, и то члановима 108. и 109. и поглављем 
VII - Туристичка заједница Кантона Сарајево, Скупштина 
Кантона Сарајево, спрјечава, ограничава и нарушава 
тржишну конкуренцију на тржишту промоције туризма 
Кантона Сарајево ограничавањем и контролом тржишта, што 
представља забрањени споразум у смислу члана 4. става (1) 
тачка б) Закона о конкуренцији. 

Скупштина Кантона Сарајево 2016. године донијела 
Закон о туризму којим се у члановима 108. и 109. прописује 
престанак рада Туристичке заједнице Кантона Сарајево - 
подносиоца захтјева, те је прописано да се иста брише из 
Уписника туристичких заједница који се води код 
Министарства околиша и туризма Федерације БиХ, и да ће се 
даном почетка рада Туристичке заједнице Кантона Сарајево 
(основане по кантоналном закону) преузети запосленици, 
архива, документација, средства рада као и права и обавезе 
Туристичке заједнице Кантона Сарајево - подносиоца 
захтјева. 

Закон о туризму Кантона Сарајево је измијењен и допу-
њен 28. јула 2017. године, и истим су између осталих измјена 
и допуна, брисани управо чланови 108. и 109. основног 
закона "због непроводивости". У образложењу Приједлога 
закона о измјенама и допунама Закона о туризму, које је дато 
на једној страници, наведено је да се чланови 108. и 109. 
бришу због непроводивости. Закон је донијет недемократски, 
по хитној процедури - значи без јавне расправе, и без 
прибављања мишљења Економско социјалног вијећа Кантона 
Сарајево, које је тражио Уред за законодав-ство, што у осно-
ви значи и без мишљења Удружења послодаваца Кантона 
Сарајево чији представници су чланови наведеног вијећа. 

Из одредби Закона о туризму - Поглавље VII 
Туристичка заједница Кантона Сарајево (чланови од 60.- 93.), 
видљиво је да само Скупштина Кантона Сарајево може 
основати туристичку заједницу Кантона Сарајево, да ова 
заједница има у основи исте надлежности као и постојећа 
Туристичка заједница Кантона Сарајево - Подносилац 
захтјева коју су као невладину организацију основали 
туристички привредници, да Скупштину Туристичке 
заједнице Кантона Сарајево, као највише тијело управљања 
овом заједницом, по спорном закону, чине у већинском 
дијелу представници оснивача - односно представници 
Скупштине Кантона Сарајево која је у основи политичко 
тијело, а не тијело које се бави туристичком дјелатношћу, да 
Туристичко вијеће, које је извшни орган Скупштине, сада, 
након доношења Закона о измјенама и допунама Закона о 
туризму чине већински представници оснивача - за разлику 
од правног рјешења по основном тексту Закона о туризму 
према којем су Туристичко вијеће чинили искључиво 
обавезни чланови Туристичке заједнице. Ово је еклатантан 
показатељ стварних намјера Супштине Кантона Сарајево - да 
у цијелости маргинализује или боље рећи у цјелости 
елиминише улогу привредника у овој туристичког заједници, 
да предсједника Туристичке заједнице, по Закону о туризму, 
именује и разрјешава Влада Кантона Сарајево, док предсјед-
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ника Туристичке заједнице Кантона Сарајево - подносиоца 
захтјева именује и разрјешава Скупштина Туристичке 
заједнице односно привредници, да одређени туристички 
привредници имају обавезу бити обавезни чланови Туристи-
чке заједнице Кантона Сарајево (као владиног тијела), а што 
је у основи супротно Уставном праву на слободу удруживања 
односно неудруживања (Устав Федерације БиХ -члан 2. 
алинеја 1.), да су Правилником о дјелатностима обавезних 
чланова Туристичке заједнице Кантона Сарајево, донијетом 
на основу спорног закона, издвојене само одређене 
дјелатности (и то: Хотели и сличан смјештај, Одмаралишта и 
слични објекти за краћи одмор, Кампови и простори за 
кампирање, Остали смјештај, Дјелатности ресторана и 
осталих објеката за припрему и услуживање хране, Остале 
дјелатности припреме и услуживања хране, Дјелатности 
припреме и услуживања пића, Дјелатности путничких 
агенција, Дјелатности туроператора, Остале резервацијске 
услуге и дјелатности у вези с њима). 

Спорним Законом о туризму и његовом даљом 
проведбом (укидањем рачуна за јавне приходе, доношењем 
рјешења о забрани рада, а како је све напријед наведено) 
Скупштина Кантона Сарајево је незаконито укинула 
невладину организацију - заједницу коју су формирали 
туристички привредници, који су у протеклих 20 година 
развили тржиште туризма у Кантону Сарајево, који су својим 
радом, уплатама боравишних такси и чланарина 
обезбјеђивали средства за промовисање Кантона Сарајево као 
свјетски тражене туристичке дестинације. 

Дјелатност "промоција туризма Кантона Сарајево" ни по 
чему не може бити ексклузивно право законодавног односно 
тијела управе јер се не ради о пословима нпр. сигурности 
државе, одбране, полицијских послова или судских послова, 
односно сматрамо да ова дјелатност: промоција туризма 
Кантона Сарајево мора бити отворена за тржиште нарочито 
за пословне субјекте који се баве туристичком понудом 
(хотелијери, угоститељи...) и који су кључни потрошачи ове 
услуге, те да организације за вршење наведене дјелатности 
(промоција туризма Кантона Сарајево) могу основати физич-
ка и правна лица, уз испуњаване прописаних услова, а да при 
томе могу и имају право да ова дјелатност буде суфинанси-
рана из јавних прихода - боравишна такса (иако се ради о 
приходу који сами туристички привредници зарађују и 
прикупљају) као што то право имају организације из области 
здравства, социјалне заштите.. итд (доприноси) нарочито из 
разлога што су туристички привредници управо једини 
обвезници уплате ових прописаних посебних накнада - јавних 
прихода. 

Подносилац захтјева на основу наведеног предлаже да 
Конкуренцијски савјет донесе привремену мјеру у трајању од 
три мјесеца којом се ставља ван примјене Закон о туризму 
("Службене новине Кантона Сарајево", број 19/16 и 31/17), те 
да одлучујући у поступку, донесе одлуку којом ће наведени 
закон прогласити ништавним. 

Увидом у поднесени Захтјев, Конкуренцијски савјет је 
оцијенио да описано чињенично стање (утврђено из 
достављене документације) не спада у надлежности 
Конкуренцијског савјета. 

Скупштина Кантона Сарајево (у даљњем тексту: 
Скупштина) конституише се, организује и ради у складу са 
Уставом, законом и Пословником Скупштине Кантона 
Сарајево. Чланом 16. Устава Кантона Сарајево прописано је 
да законодавну власт у Кантону врши Скупштина Кантона. 
Надлежности Скупштине су дефинисане Уставом Кантона 
Сарајево, те је тако чланом 18. Устава Кантона Сарајево 
прописано да Скупштина доноси законе и друге прописе у 
оквиру извршавања надлежности Кантона, изузев прописа 

који су овим Уставом или законом дати у надлежност Владе 
Кантона. У складу са чланом 118. Пословника Скупштине 
Кантона Сарајево, Скупштина врши измјене и допуне закона. 

Чланом 2. ставом (1) Закона о управи Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 102/09) 
прописано је: "Послове управе из надлежности Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: БиХ) обављају министарства и 
управне организације као самосталне управне организације, 
управне организације у саставу министарстава (у даљем 
тексту: органи управе), као и друге институције Босне и 
Херцеговине основане посебним законом или којима је 
посебним законом повјерено обављање послова управе." 

Чланом 10. истог Закона о управи прописани су послови 
органа управе: 

"1) воде политику развоја и извршавају законе и друге 
прописе; 

2) врше управни надзор над провођењем закона и 
других прописа; 

3) доносе прописе за провођење закона и других 
прописа; 

4) предлажу и дају препоруке из области 
законодавства; 

5) дају одговоре на питања органа законодавне и 
извршне власти која се односе на њихову 
надлежност; 

6) обављају друге управне и стручне послове 
одређене законом и другим прописима." 

Законом о организацији органа управе у Федерацији 
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", 
број 35/05) чланом 2. став (1) прописано је да органи државне 
управе федерације, кантона, града и општине оснивају се за 
вршење управних, стручних и других послова који се законом 
и другим прописима стављају у њихову надлежност. 
Наведеним законом чланом 10. прописано је: "Органи управе, 
из оквира своје надлежности, врше сљедеће управне и 
стручне послове: 

1) Извршавају законе и друге прописе; 
2) Врше управни надзор над проведбом закона и 

других прописа; 
3) Доносе подзаконске прописе за проведбу закона и 

других прописа; 
4) Припремају прописе и дају препоруке из области 

законодавства; 
5) Дају одговоре на питања органа законодавне и 

извршне власти и правних и физичких особа која 
се односе на њихову надлежност; 

6) Прате стање у областима за које су основани и 
одговарају за стање у тим областима; 

7) Обављају и друге управне и стручне послове 
одређене законом и другим прописима." 

Законом о организацији и дјелокругу органа управе и 
управних организација Кантона Сарајево ("Службене новине 
КС", број 2/12 - Пречишћени текст, 41/12 и 8/15) чланом 2. 
прописано је да послове управе, стручне и с њима повезане 
управне послове из оквира надлежности Кантона врше 
кантонална министарства, кантоналне управе и 
кантоналне управне организације. 

Чланом 2. Закона о конкуренцији прописана је примјена 
овог Закона и то на начин да у ставу (1) каже: 

"Овај закон примјењује се на сва правна и физичка лица 
која се посредно или непосредно баве производњом, 
продајом роба и пружањем услуга учествују у промету роба и 
услуга и која могу својим дјеловањем спречавати, ограни-
чавати или нарушавати тржишну конкуренцију на цијелој 
територији Босне и Херцеговине или значајнијем дијелу 
тржишта (у даљем тексту: привредни субјекти), и то на: 
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а) привредна друштва, предузећа и предузетнике и 
њихова удружења без обзира на облик власништва, 
сједиште или пребивалиште; 

б) органе државне управе и локалне самоуправе, када 
посредно или непосредно учествују или утичу на 
тржиште; 

ц) остала физичка и правна лица која непосредно или 
посредно, стално, повремено или једнократно 
учествују на тржишту, без обзира на правни 
статус, на облик власништва, сједиште или 
пребивалиште, као што су удружења, спортске 
организације, установе, задруге, носиоци права 
интелектуалне својине." 

Из свега наведеног произилази да је Скупштина 
Кантона Сарајево орган законодавне власти чија надлежност 
је да доноси законе и друге прописе у оквиру извршавања 
надлежности Кантона, изузев прописа који су Уставом или 
законом дати у надлежност Владе Кантона, док послове 
управе и са њима повезане управне послове из оквира 
надлежности кантона врше кантонална министарства, 
кантоналне управе и кантоналне управне организације. 

Скупштина Кантона, као законодавни орган власти у 
обављању својих Уставом и законом додијељених надлеж-
ности се не може посматрати као "привредни субјекат" који 
се посредно или не посредно бави продајом роба и пружањем 
услуга учествује у промету роба и услуга и који може својим 
дјеловањем спречавати, ограничавати или нарушавати 
тржишну конкуренцију на цијелој територији Босне и 
Херцеговине или значајнијем дијелу тржишта у смислу члана 
2. став (1) Закона. Самим тим се у том смислу Закон о 
конкуренцији не може ни примјењивати на Скупштину 
Кантона Сарајево, односно иста не може бити странка у 
поступку пред Конкуренцијским савјетом који се води ради 
утврђивања забрањеног конкуренцијског дјеловања. 

Конкуренцијски савјет је орган надлежан за заштиту 
тржишне конкуренције, који у оквиру надлежности 
прописаних чланом 25. став 1) Закона, између осталог, под 
тачком д) одлучује о захтјевима за провођење поступка и 
води поступак; под тачком е) доноси управне акте којима се 
окончава поступак пред Конкуренцијским савјетом; под 
тачком ф) даје мишљења и препоруке о било ком аспекту 
конкуренције, по службеној дужности или на захтјев 
државног органа, привредног субјекта или удружења. 

Чланом 25. став (2) Закона прописано је: 
"Конкуренцијски савјет на нацрте и приједлоге закона и 

других прописа из области које имају утицаја на тржишну 
конкуренцију, које су обавезни доставити предлагачи, даје 
мишљење о њиховој сагласности са овим Законом." 

Поступци пред Конкуренцијским савјетом се воде по 
захтјеву странке или по службеној дужности ради 
утврђивања забрањеног конкуренцијског дјеловања у складу 
са Законом о конкуренцији, а која се односе на забрањени 
споразуми (члан 4.), злоупотреба доминантног положаја 
(члан 10.) и забрањене концентрације (члан 13.). Конкурен-
цијски савјет поступак који се водио ради утврђивања забра-
њених конкуренцијског дјеловања, окончава доношењем 
рјешења које може да садржи препоруке и/или санкције и 
остале мјере за странке у поступку. Одлуке Конкуренцијског 
савјета су коначне и странке су дужне да их проводе и 
извршавају. 

Конкуренцијски савјет поступајући у складу са чланом 
25. став (1) тачка ф), као и ставом 2. наведеног члана Закона, 
доноси мишљење којим даје свој став о било ком аспекту 
конкуренције и цијени сагласности неког нацрта и приједлога 
закона и других прописа из области које имају утицаја на 
тржишну конкуренцију са Законом о конкуренцији. Нарочито 

је битно нагласити да се по захтјеву за мишљење не води 
поступак утврђивања забрањеног конкуренцијског дјеловања, 
него је то став Конкуренцијског савјета о питањима која би 
евентуално могла имати или имају утицаја на тржишну 
конкуренцију, без било каквог принудног механизма да се по 
том ставу и поступи. 

Подносилац захтјева је поднио захтјев за покретање 
поступка, а не захтјев за мишљење у смислу члана 25. став (1) 
тачка ф) или члана 25. став (2) Закона, те јасно и 
недвосмислено тражио од Конкуренцијског савјета да 
покрене поступак утврђивања повреде из члана 4. став (1) 
тачка б) Закона против Скупштине кантона Сарајево ради 
доношења Закона о туризму и да Конкуренцијски савјет 
донесе привремену мјеру којом би ставио наведени закон ван 
примјене на период од три мјесеца. 

Закон је нормативни акт државе којим се уређује нека 
област и тачно по одређеном поступку га доноси законодавни 
орган, те је закон након устава, највиши и најважнији правни 
акт, и као такав се не може сматрати споразумом у смислу 
члана 4. став (1) Закона о конкуренцији. 

Закон престаје да важи доношењем новог закона који 
уређује ту област, на основу одлуке Уставног суда и истеком 
времена на које је донијети (у колико је донијет на одређени 
временски период). 

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине у складу 
са чланом IV.C.10. Устава Федерације Босне и Херцеговине 
даје оцјену уставности, односно одлучује да ли је неки закон 
у складу са овим Уставом. У складу са чланом IV.C.3.12б) 
Устава ФБиХ Одлуке Уставног суда су коначне и обавезујуће 
посебно када Суд утврди да закон, усвојени или предложени 
закони или други прописи Федерације или било којег 
кантона, града или било које општине није у складу са овим 
уставу. 

Као што је напријед наведено, Скупштина Кантона 
Сарајево не може бити странка у поступку јер није привредни 
субјекат у смислу члана 2. став (1) Закона о конкуренцији, те 
је одлучено као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку 

Против овог Закључка незадовољна страна може 
покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у 
року од 30 дана од дана пријема овог Закључка. 

Број УП 02-26-3-029-14/17 
07. маја 2019. године 

Сарајево
Предсједница 

Адиса Бегић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (2), a u 

vezi sa članom 26. Zakon o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", 
br. 48/05, 76/07 i 80/09) i članom 58. stav (4) Zakona o upravnom 
postupku Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 
12/04, 88/07, 93/09 i 41/13), rješavajući po Zahtjevu za pokretanje 
postupka Turističke zajednice Kantona Sarajevo, ul. Branilaca 
Sarajeva br. 21., 71 000 Sarajevo, zaprimljenog dana 18.08.2017. 
godine pod brojem UP 02-26-3-029-1/17, Konkurencijsko vijeće 
Bosne i Hercegovine, postupajući po presudi Suda Bosne i 
Hercegovine broj S1 3 U 026742 17 U od 12.2.2019. godine na 
52. (pedestdrugoj) sjednici održanoj dana 07.05.2019. godine, 
donijelo je 

ZAKLJUČAK1 
1. Odbacuje se Zahtjev za pokretanje postupka Turističke 

zajednice Kantona Sarajevo, protiv Skupštine Kantona 
Sarajevo, radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog 
djelovanja u smislu člana 4. stav (1) tačke b) Zakona o 

                                                                 
1 Закључак објављен у "Службеном гласнику БиХ", број 66/19 
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konkurenciji, iz razloga što se postupak ne može voditi 
protiv Skupštine Kantona Sarajevo u skladu sa članom 2. 
Zakona o konkurenciji. 

2. Ovaj Zaključak će biti objavljen u "Službenom glasniku 
BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i 
Hercegovine. 

Obrazloženje 
Konkurencijsko vijeće je rješavajući po Zahtjevu za 

pokretanje postupka brojem UP 02-26-2-029-1/17 18.08.2017. 
godine podnesenog od strane Turističke zajednice Kantona 
Sarajevo ul. Branilaca Sarajeva br. 21., Sarajevo 71 000 (u daljem 
tekstu: Podnosilac zahtjeva) putem Omerović Elvedina, advokata 
iz Sarajeva, ul. Despićeva br. 1., 71 000 Sarajevo, protiv Skupštine 
Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševiće br. 1., 71 000 
Sarajevo, radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog 
djelovanja u smislu člana 4. tačke b) Zakona o konkurenciji, je 
dana 11.10.2017. godine donijelo Zaključak broj UP 02-26-2-029-
5/17, kojim je odbačen zahtjev podnosioca zbog stavrne 
nenadležnosti. Protiv navedenog Zaključka Konkurencijskog 
vijeća, Turistička zajednica Kantona Sarajevo je podnijela tužbu 
Sudu Bosne i Hercegovine. 

Sud Bosne i Hercegovine je rješavajući po predmetnoj tužbi 
donio presudu broj S1 3 U 026742 17 U dana 12.02.2019. godine 
kojom je uvažio tužbu i navedeni Zaključak Konkurencijskog 
vijeća poništio i predmet vratio na ponovno odlučivanje. 

Obzirom na protek vremena od dana podnošenja Zahtjeva za 
pokretanje postupka, Konkurencijsko vijeće je dana 14.03.2019. 
godine uputilo akt Zahtjev za izjašnjenje broj UP 02.26-3-029-
12/17, kojim je od podnosioca zahtjeva traženo da se izjasni da li 
ostaje kod podnesenog Zahtjeva za pokretanjenje postupka, 
odnosno da li je Turistička zajednica Kantona Sarajevo i dalje 
zainteresovana za vođenje postupka. 

Dana 21.03.2019. godine Turistička zajednica Kantona 
Sarajevo je podneskom broj UP 02-26-3-029-13/17, dostavljenim 
putem Omerović Elvedina, advokata iz Sarajeva, obavijestila 
Konkurencijsko vijeće da je zainteresovana za dalje vođenje 
postupka. 

U Zahtjevu za pokretanje postupka Podnosilac zahtjeva, u 
bitnom navodi slijedeće: 

Turistička zajednica Kantona Sarajevo je osnovana od strane 
Skupštine Turističke zajednice Kantona Sarajevo i to Odlukom o 
osnivanju Turističke zajednice Kantona Sarajevo broj 07-023- 41 
od 17.03.1998. godine na osnivačkoj skupštini održanoj 
17.03.1998. godine. Dana 24.04.1998. godine upisana je u 
Upisnik turističkih zajednica kod Ministarstva trgovine Federacije 
BiH pod brojem 10/98. Izmjene podataka u Upisnik po pitanju 
sjedišta i osobe odgovorne za zastupanje uslijedile su 25.01.1999 i 
07.02.2011. godine. Sjedište Turističke zajednice Kantona 
Sarajevo sada je u ul. Branilaca Sarajeva 21. Sarajevo 71 000, a 
osoba ovlaštena za zastupanje je direktor Turističkog ureda doc.dr. 
Šemsudin Džeko. 

Zakonom o turizmu ("Službene novine Kantona Sarajevo", 
broj 19/16 i 31/17) koji je donijela Skupština Kantona Sarajevo, i 
to članovima 108. i 109. i poglavljem VII - Turistička zajednica 
Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo, sprječava, 
ograničava i narušava tržišnu konkurenciju na tržištu promocije 
turizma Kantona Sarajevo ograničavanjem i kontrolom tržišta, što 
predstavlja zabranjeni sporazum u smislu člana 4. stava (1) tačka 
b) Zakona o konkurenciji. 

Skupština Kantona Sarajevo 2016. godine donijela Zakon o 
turizmu kojim se u članovima 108. i 109. propisuje prestanak rada 
Turističke zajednice Kantona Sarajevo - podnosioca zahtjeva, te je 
propisano da se ista briše iz Upisnika turističkih zajednica koji se 
vodi kod Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH, i da će se 
danom početka rada Turističke zajednice Kantona Sarajevo 
(osnovane po kantonalnom zakonu) preuzeti zaposlenici, arhiva, 

dokumentacija, sredstva rada kao i prava i obaveze Turističke 
zajednice Kantona Sarajevo - podnosioca zahtjeva. 

Zakon o turizmu Kantona Sarajevo je izmijenjen i dopunjen 
28. jula 2017. godine, i istim su između ostalih izmjena i dopuna, 
brisani upravo članovi 108. i 109. osnovnog zakona "zbog 
neprovodivosti". U obrazloženju Prijedloga zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o turizmu, koje je dato na jednoj stranici, 
navedeno je da se članovi 108. i 109. brišu zbog neprovodivosti. 
Zakon je donijet nedemokratski, po hitnoj proceduri - znači bez 
javne rasprave, i bez pribavljanja mišljenja Ekonomsko socijalnog 
vijeća Kantona Sarajevo, koje je tražio Ured za zakonodavstvo, 
što u osnovi znači i bez mišljenja Udruženja poslodavaca Kantona 
Sarajevo čiji predstavnici su članovi navedenog vijeća. 

Iz odredbi Zakona o turizmu - Poglavlje VII Turistička 
zajednica Kantona Sarajevo (članovi od 60.- 93.), vidljivo je da 
samo Skupština Kantona Sarajevo može osnovati turističku 
zajednicu Kantona Sarajevo, da ova zajednica ima u osnovi iste 
nadležnosti kao i postojeća Turistička zajednica Kantona Sarajevo 
- Podnosilac zahtjeva koju su kao nevladinu organizaciju osnovali 
turistički privrednici, da Skupštinu Turističke zajednice Kantona 
Sarajevo, kao najviše tijelo upravljanja ovom zajednicom, po 
spornom zakonu, čine u većinskom dijelu predstavnici osnivača - 
odnosno predstavnici Skupštine Kantona Sarajevo koja je u osnovi 
političko tijelo, a ne tijelo koje se bavi turističkom djelatnošću, da 
Turističko vijeće, koje je izvšni organ Skupštine, sada, nakon 
donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu 
čine većinski predstavnici osnivača - za razliku od pravnog 
rješenja po osnovnom tekstu Zakona o turizmu prema kojem su 
Turističko vijeće činili isključivo obavezni članovi Turističke 
zajednice. Ovo je eklatantan pokazatelj stvarnih namjera Supštine 
Kantona Sarajevo - da u cjelosti marginalizuje ili bolje reći u 
cijelosti eliminiše ulogu privrednika u ovoj turističkog zajednici, 
da predsjednika Turističke zajednice, po Zakonu o turizmu, 
imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo, dok predsjednika 
Turističke zajednice Kantona Sarajevo - podnosioca zahtjeva 
imenuje i razrješava Skupština Turističke zajednice odnosno 
privrednici, da određeni turistički privrednici imaju obavezu biti 
obavezni članovi Turističke zajednice Kantona Sarajevo (kao 
vladinog tijela), a što je u osnovi suprotno Ustavnom pravu na 
slobodu udruživanja odnosno neudruživanja (Ustav Federacije 
BiH - član 2. alineja 1.), da su Pravilnikom o djelatnostima 
obaveznih članova Turističke zajednice Kantona Sarajevo, 
donijetom na osnovu spornog zakona, izdvojene samo određene 
djelatnosti (i to: Hoteli i sličan smještaj, Odmarališta i slični 
objekti za kraći odmor, Kampovi i prostori za kampiranje, Ostali 
smještaj, Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i 
usluživanje hrane, Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane, 
Djelatnosti pripreme i usluživanja pića, Djelatnosti putničkih 
agencija, Djelatnosti turoperatora, Ostale rezervacijske usluge i 
djelatnosti u vezi s njima). 

Spornim Zakonom o turizmu i njegovom daljom provedbom 
(ukidanjem računa za javne prihode, donošenjem rješenja o 
zabrani rada, a kako je sve naprijed navedeno) Skupština Kantona 
Sarajevo je nezakonito ukinula nevladinu organizaciju - zajednicu 
koju su formirali turistički privrednici, koji su u proteklih 20 
godina razvili tržište turizma u Kantonu Sarajevo, koji su svojim 
radom, uplatama boravišnih taksi i članarina obezbjeđivali 
sredstva za promovisanje Kantona Sarajevo kao svjetski tražene 
turističke destinacije. 

Djelatnost "promocija turizma Kantona Sarajevo" ni po 
čemu ne može biti ekskluzivno pravo zakonodavnog odnosno 
tijela uprave jer se ne radi o poslovima npr. sigurnosti države, 
odbrane, policijskih poslova ili sudskih poslova, odnosno 
smatramo da ova djelatnost: promocija turizma Kantona Sarajevo 
mora biti otvorena za tržište naročito za poslovne subjekte koji se 
bave turističkom ponudom (hotelijeri, ugostitelji...) i koji su 
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ključni potrošači ove usluge, te da organizacije za vršenje 
navedene djelatnosti (promocija turizma Kantona Sarajevo) mogu 
osnovati fizička i pravna lica, uz ispunjavane propisanih uslova, a 
da pri tome mogu i imaju pravo da ova djelatnost bude 
sufinansirana iz javnih prihoda - boravišna taksa (iako se radi o 
prihodu koji sami turistički privrednici zarađuju i prikupljaju) kao 
što to pravo imaju organizacije iz oblasti zdravstva, socijalne 
zaštite..itd (doprinosi) naročito iz razloga što su turistički 
privrednici upravo jedini obveznici uplate ovih propisanih 
posebnih naknada - javnih prihoda. 

Podnosilac zahtjeva na osnovu navedenog predlaže da 
Konkurencijsko vijeće donese privremenu mjeru u trajanju od tri 
mjeseca kojom se stavlja van primjene Zakon o turizmu 
("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/16 i 31/17), te da 
odlučujući u postupku, donese odluku kojom će navedeni zakon 
proglasiti ništavnim. 

Uvidom u podneseni Zahtjev, Konkurencijsko vijeće je 
ocijenilo da opisano činjenično stanje (utvrđeno iz dostavljene 
dokumentacije) ne spada u nadležnosti Konkurencijskog vijeća. 

Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) 
konstituiše se, organizuje i radi u skladu sa Ustavom, zakonom i 
Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo. Članom 16. Ustava 
Kantona Sarajevo propisano je da zakonodavnu vlast u Kantonu 
vrši Skupština Kantona. Nadležnosti Skupštine su definisane 
Ustavom Kantona Sarajevo, te je tako članom 18. Ustava Kantona 
Sarajevo propisano da Skupština donosi zakone i druge propise u 
okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su 
ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona. U 
skladu sa članom 118. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, 
Skupština vrši izmjene i dopune zakona. 

Članom 2. stavom (1) Zakona o upravi Bosne i Hercegovine 
("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09) propisano je: 
"Poslove uprave iz nadležnosti Bosne i Hercegovine (u daljem 
tekstu: BiH) obavljaju ministarstva i upravne organizacije kao 
samostalne upravne organizacije, upravne organizacije u sastavu 
ministarstava (u daljem tekstu: organi uprave), kao i druge 
institucije Bosne i Hercegovine osnovane posebnim zakonom ili 
kojima je posebnim zakonom povjereno obavljanje poslova 
uprave." 

Članom 10. istog Zakona o upravi propisani su poslovi 
organa uprave: 

"1) vode politiku razvoja i izvršavaju zakone i druge 
propise; 

2) vrše upravni nadzor nad provođenjem zakona i drugih 
propisa; 

3) donose propise za provođenje zakona i drugih propisa; 
4) predlažu i daju preporuke iz oblasti zakonodavstva; 
5) daju odgovore na pitanja organa zakonodavne i izvršne 

vlasti koja se odnose na njihovu nadležnost; 
6) obavljaju druge upravne i stručne poslove određene 

zakonom i drugim propisima." 
Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i 

Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) 
članom 2. stav (1) propisano je da organi državne uprave 
federacije, kantona, grada i općine osnivaju se za vršenje 
upravnih, stručnih i drugih poslova koji se zakonom i drugim 
propisima stavljaju u njihovu nadležnost. Navedenim zakonom 
članom 10. propisano je: "Organi uprave, iz okvira svoje 
nadležnosti, vrše slijedeće upravne i stručne poslove: 

1) Izvršavaju zakone i druge propise; 
2) Vrše upravni nadzor nad provedbom zakona i drugih 

propisa; 
3) Donose podzakonske propise za provedbu zakona i 

drugih propisa; 
4) Pripremaju propise i daju preporuke iz oblasti 

zakonodavstva; 

5) Daju odgovore na pitanja organa zakonodavne i 
izvršne vlasti i pravnih i fizičkih osoba koja se odnose 
na njihovu nadležnost; 

6) Prate stanje u oblastima za koje su osnovani i 
odgovaraju za stanje u tim oblastima; 

7) Obavljaju i druge upravne i stručne poslove određene 
zakonom i drugim propisima." 

Zakonom o organizaciji i djelokrugu organa uprave i 
upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", 
broj 2/12 - Prečišćeni tekst, 41/12 i 8/15) članom 2. propisano je 
da poslove uprave, stručne i s njima povezane upravne poslove iz 
okvira nadležnosti Kantona vrše kantonalna ministarstva, 
kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije. 

Članom 2. Zakona o konkurenciji propisana je primjena 
ovog Zakona i to na način da u stavu (1) kaže: 

"Ovaj zakon primjenjuje se na sva pravna i fizička lica koja 
se posredno ili neposredno bave proizvodnjom, prodajom roba i 
pružanjem usluga učestvuju u prometu roba i usluga i koja mogu 
svojim djelovanjem sprečavati, ograničavati ili narušavati tržišnu 
konkurenciju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine ili zna-
čajnijem dijelu tržišta (u daljem tekstu: privredni subjekti), i to na: 

a) privredna društva, preduzeća i preduzetnike i njihova 
udruženja bez obzira na oblik vlasništva, sjedište ili 
prebivalište; 

b) organe državne uprave i lokalne samouprave, kada 
posredno ili neposredno učestvuju ili utiču na tržište; 

c) ostala fizička i pravna lica koja neposredno ili 
posredno, stalno, povremeno ili jednokratno učestvuju 
na tržištu, bez obzira na pravni status, na oblik 
vlasništva, sjedište ili prebivalište, kao što su 
udruženja, sportske organizacije, ustanove, zadruge, 
nosioci prava intelektualne svojine." 

Iz svega navedenog proizilazi da je Skupština Kantona 
Sarajevo organ zakonodavne vlasti čija nadležnost je da donosi 
zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, 
izuzev propisa koji su Ustavom ili zakonom dati u nadležnost 
Vlade Kantona, dok poslove uprave i sa njima povezane upravne 
poslove iz okvira nadležnosti kantona vrše kantonalna 
ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije. 

Skupština Kantona, kao zakonodavni organ vlasti u obavlja-
nju svojih Ustavom i zakonom dodijeljenih nadležnosti se ne 
može posmatrati kao "privredni subjekt" koji se posredno ili ne 
posredno bavi prodajom roba i pružanjem usluga učestvuje u 
prometu roba i usluga i koji može svojim djelovanjem sprječavati, 
ograničavati ili narušavati tržišnu konkurenciju na cijeloj teritoriji 
Bosne i Hercegovine ili značajnijem dijelu tržišta smislu člana 2. 
stav (1) Zakona. Samim tim se u tom smislu Zakon o konkurenciji 
ne može ni primjenjivati na Skupštinu Kantona Sarajevo, odnosno 
ista ne može biti stranka u postupku pred Konkurencijskim savje-
tom koji se vodi radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog 
djelovanja. 

Konkurencijsko vijeće je organ nadležan za zaštitu tržišne 
konkurencije, koji u okviru nadležnosti propisanih članom 25. stav 
1) Zakona, između ostalog, pod tačkom d) odlučuje o zahtjevima 
za provođenje postupka i vodi postupak; pod tačkom e) donosi 
upravne akte kojima se okončava postupak pred Konkurencijskim 
vijećem; pod tačkom f) daje mišljenja i preporuke o bilo kom 
aspektu konkurencije, po službenoj dužnosti ili na zahtjev 
državnog organa, privrednog subjekta ili udruženja. 

Članom 25. stav (2) Zakona propisano je: 
"Konkurencijsko vijeće na nacrte i prijedloge zakona i 

drugih propisa iz oblasti koje imaju uticaja na tržišnu 
konkurenciju, koje su obavezni dostaviti predlagači, daje mišljenje 
o njihovoj saglasnosti sa ovim Zakonom." 

Postupci pred Konkurencijskim vijećem se vode po zahtjevu 
stranke ili po službenoj dužnosti radi utvrđivanja zabranjenog 
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konkurencijskog djelovanja u skladu sa Zakonom o konkurenciji, 
a koja se odnose na zabranjeni sporazumi (član 4.), zloupotreba 
dominantnog položaja (član 10.) i zabranjene koncentracije (član 
13.). Konkurencijsko vijeće postupak koji se vodio radi 
utvrđivanja zabranjenih konkurencijskog djelovanja, okončava 
donošenjem rješenja koje može da sadrži preporuke i/ili sankcije i 
ostale mjere za stranke u postupku. Odluke Konkurencijskog 
vijeća su konačne i stranke su dužne da ih provode i izvršavaju. 

Konkurencijsko vijeće postupajući sukladno članku 25. 
stavak (1) točka f), kao i stavkom 2. navedenog članka Zakona, 
donosi mišljenje kojim daje svoj stav o bilo kom aspektu 
konkurencije i cijeni suglasnosti nekog nacrta i prijedloga zakona i 
drugih propisa iz oblasti koje imaju utjecaja na tržišnu 
konkurenciju sa Zakonom o konkurenciji. Naročito je bitno 
naglasiti da se po zahtjevu za mišljenje ne vodi postupak 
utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja, nego je to 
stav Konkurencijskog vijeća o pitanjima koja bi eventualno mogla 
imati ili imaju uticaja na tržišnu konkurenciju, bez bilo kakvog 
prinudnog mehanizma da se po tom stavu i postupi. 

Podnosilac zahtjeva je podnio zahtjev za pokretanje 
postupka, a ne zahtjev za mišljenje u smislu člana 25. stav (1) 
tačka f) ili člana 25. stav (2) Zakona, te jasno i nedvosmisleno 
tražio od Konkurencijskog vijeća da pokrene postupak utvrđivanja 
povrede iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona protiv Skupštine 
kantona Sarajevo radi donošenja Zakona o turizmu i da 
Konkurencijsko vijeće donese privremenu mjeru kojom bi stavio 
navedeni zakon van primjene na period od tri mjeseca. 

Zakon je normativni akt države kojim se uređuje neka oblast 
i tačno po određenom postupku ga donosi zakonodavni organ, te 
je zakon nakon ustava, najviši i najvažniji pravni akt, i kao takav 
se ne može smatrati sporazumom u smislu člana 4. stav (1) 
Zakona o konkurenciji. 

Zakon prestaje da važi donošenjem novog zakona koji 
uređuje tu oblast, na osnovu odluke Ustavnog suda i istekom 
vremena na koji je donijet (u koliko je donijet na određeni 
vremenski period). 

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa 
članom IV.C.10. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine daje 
ocjenu ustavnosti, odnosno odlučuje da li je neki zakon u skladu 
sa ovim Ustavom. U skladu sa članom IV.C.3.12b) Ustava FBiH 
Odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće posebno kada 
Sud utvrdi da zakon, usvojeni ili predloženi zakoni ili drugi 
propisi Federacije ili bilo kojeg kantona, grada ili bilo koje opštine 
nije u skladu sa ovim ustavu. 

Kao što je naprijed navedeno, Skupština Kantona Sarajevo 
ne može biti stranka u postupku jer nije privredni subjekt u smislu 
člana 2. stav (1) Zakona o konkurenciji, te je odlučeno kao u 
dispozitivu. 

Pouka o pravnom lijeku 

Protiv ovog Zaključka nezadovoljna strana može pokrenuti 
upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana 
od dana prijema ovog Zaključka. 

Broj UP 02-26-3-029-14/17 
07. maja 2019. godine 

Sarajevo 
Predsjednica 

Adisa Begić, s. r.
 

 
Na temelju članka 25. stavak (1) točka e), članka 42. stavak 

(2), a u svezi sa člankom 26. Zakona o konkurenciji ("Službeni 
glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) i člankom 58. stavak (4) 
Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine ("Službeni 
glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13), rješavajući 
po Zahtjevu za pokretanje postupka Turističke zajednice Kantona 
Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva br. 21., 71 000 Sarajevo, 
zaprimljenog dana 18.08.2017. godine pod brojem UP 02-26-3-

029-1/17, Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, 
postupajući po presudi Suda Bosne i Hercegovine broj S1 3 U 
026742 17 U od 12.2.2019. godine na 52. (pedestdrugoj) sjednici 
održanoj dana 07.05.2019. godine, donijelo je 

ZAKLJUČAK1 
1. Odbacuje se Zahtjev za pokretanje postupka Turističke 

zajednice Kantona Sarajevo, protiv Skupštine Kantona 
Sarajevo, radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog 
djelovanja u smislu članka 4. stavak (1) točke b) Zakona o 
konkurenciji, iz razloga što se postupak ne može voditi 
protiv Skupštine Kantona Sarajevo sukladno članku 2. 
Zakona o konkurenciji. 

2. Ovaj Zaključak će biti objavljen u "Službenom glasniku 
BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i 
Hercegovine. 

Obrazloženje 
Konkurencijsko vijeće je rješavajući po Zahtjevu za 

pokretanje postupka brojem UP 02-26-2-029-1/17 18.08.2017. 
godine podnesenog od strane Turističke zajednice Kantona 
Sarajevo ul. Branilaca Sarajeva br. 21., Sarajevo 71 000 (u 
daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva) putem Omerović Elvedina, 
odvjetnika iz Sarajeva, ul. Despićeva br. 1., 71 000 Sarajevo, 
protiv Skupštine Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina 
Čauševiće br. 1., 71 000 Sarajevo, radi utvrđivanja zabranjenog 
konkurencijskog djelovanja u smislu članka 4. točke b) Zakona o 
konkurenciji, je dana 11.10.2017. godine donijelo Zaključak broj 
UP 02-26-2-029-5/17, kojim je odbačen zahtjev podnositelja zbog 
stavrne nenadležnosti. Protiv navedenog Zaključka Konkurencij-
skog vijeća, Turistička zajednica Kantona Sarajevo je podnijela 
tužbu Sudu Bosne i Hercegovine. 

Sud Bosne i Hercegovine je rješavajući po predmetnoj tužbi 
donio presudu broj S1 3 U 026742 17 U dana 12.02.2019. godine 
kojom je uvažio tužbu i navedeni Zaključak Konkurencijskog 
vijeća poništio i predmet vratio na ponovno odlučivanje. 

Obzirom na protek vremena od dana podnošenja Zahtjeva za 
pokretanje postupka, Konkurencijsko vijeće je dana 14.03.2019. 
godine uputilo akt Zahtjev za izjašnjenje broj UP 02.26-3-029-
12/17, kojim je od podnositelja zahtjeva traženo da se izjasni da li 
ostaje kod podnesenog Zahtjeva za pokretanje postupka, odnosno 
da li je Turistička zajednica Kantona Sarajevo i dalje 
zainteresirana za vođenje postupka. 

Dana 21.03.2019. godine Turistička zajednica Kantona 
Sarajevo je podneskom broj UP 02-26-3-029-13/17, dostavljenim 
putem Omerović Elvedina, odvjetnika iz Sarajeva, obavijestila 
Konkurencijsko vijeće da je zainteresirana za daljnje vođenje 
postupka. 

U Zahtjevu za pokretanje postupka Podnositelj zahtjeva, u 
bitnom navodi slijedeće: 

Turistička zajednica Kantona Sarajevo je osnovana od strane 
Skupštine Turističke zajednice Kantona Sarajevo i to Odlukom o 
osnivanju Turističke zajednice Kantona Sarajevo broj 07-023- 41 
od 17.03.1998. godine na osnivačkoj skupštini održanoj 
17.03.1998. godine. Dana 24.04.1998. godine upisana je u 
Upisnik turističkih zajednica kod Ministarstva trgovine Federacije 
BiH pod brojem 10/98. Izmjene podataka u Upisnik po pitanju 
sjedišta i osobe odgovorne za zastupanje uslijedile su 25.01.1999 i 
07.02.2011. godine. Sjedište Turističke zajednice Kantona 
Sarajevo sada je u ul. Branilaca Sarajeva 21. Sarajevo 71 000, a 
osoba ovlaštena za zastupanje je direktor Turističkog ureda doc.dr. 
Šemsudin Džeko. 

Zakonom o turizmu ("Službene novine Kantona Sarajevo" 
broj 19/16 i 31/17) koji je donijela Skupština Kantona Sarajevo, i 
to člancima 108. i 109. i poglavljem VII - Turistička zajednica 

                                                                 
1 Закључак објављен у "Службеном гласнику БиХ", број 66/19 
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Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo, sprječava, 
ograničava i narušava tržišnu konkurenciju na tržištu promocije 
turizma Kantona Sarajevo ograničavanjem i kontrolom tržišta, što 
predstavlja zabranjeni sporazum u smislu članka 4. stavka (1) 
točka b) Zakona o konkurenciji. 

Skupština Kantona Sarajevo 2016. godine donijela Zakon o 
turizmu kojim se u člancima 108. i 109. propisuje prestanak rada 
Turističke zajednice Kantona Sarajevo - podnositelja zahtjeva, te 
je propisano da se ista briše iz Upisnika turističkih zajednica koji 
se vodi kod Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH, i da će 
se danom početka rada Turističke zajednice Kantona Sarajevo 
(osnovane po kantonalnom zakonu) preuzeti uposlenici, arhiva, 
dokumentacija, sredstva rada kao i prava i obveze Turističke 
zajednice Kantona Sarajevo - podnositelja zahtjeva. 

Zakon o turizmu Kantona Sarajevo je izmijenjen i dopunjen 
28. jula 2017. godine, i istim su između ostalih izmjena i dopuna, 
brisani upravo članci 108. i 109. osnovnog zakona "zbog 
neprovodivosti". U obrazloženju Prijedloga zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o turizmu, koje je dano na jednoj stranici, 
navedeno je da se članci 108. i 109. brišu zbog neprovodivosti. 
Zakon je donijet nedemokratski, po hitnoj proceduri - znači bez 
javne rasprave, i bez pribavljanja mišljenja Ekonomsko socijalnog 
vijeća Kantona Sarajevo, koje je tražio Ured za zakonodavstvo, 
što u osnovi znači i bez mišljenja Udruženja poslodavaca Kantona 
Sarajevo čiji predstavnici su članovi navedenog vijeća. 

Iz odredbi Zakona o turizmu - Poglavlje VII Turistička 
zajednica Kantona Sarajevo (članci od 60.- 93.), vidljivo je da 
samo Skupština Kantona Sarajevo može osnovati turističku 
zajednicu Kantona Sarajevo, da ova zajednica ima u osnovi iste 
nadležnosti kao i postojeća Turistička zajednica Kantona Sarajevo 
- Podnositelj zahtjeva koju su kao nevladinu organizaciju osnovali 
turistički gospodarstvenici, da Skupštinu Turističke zajednice 
Kantona Sarajevo, kao najviše tijelo upravljanja ovom 
zajednicom, po spornom zakonu, čine u većinskom dijelu 
predstavnici osnivača - odnosno predstavnici Skupštine Kantona 
Sarajevo koja je u osnovi političko tijelo, a ne tijelo koje se bavi 
turističkom djelatnošću, da Turističko vijeće, koje je izvšni organ 
Skupštine, sada, nakon donošenja Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o turizmu čine većinski predstavnici osnivača - 
za razliku od pravnog rješenja po osnovnom tekstu Zakona o 
turizmu prema kojem su Turističko vijeće činili isključivo obvezni 
članovi Turističke zajednice. Ovo je eklatantan pokazatelj stvarnih 
namjera Supštine Kantona Sarajevo - da u cjelosti marginalizuje 
ili bolje reći u cijelosti eliminira ulogu gospodarstvenika u ovoj 
turističkog zajednici, da predsjednika Turističke zajednice, po 
Zakonu o turizmu, imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo, 
dok predsjednika Turističke zajednice Kantona Sarajevo - 
podnositelja zahtjeva imenuje i razrješava Skupština Turističke 
zajednice odnosno gospodarstvenici, da određeni turistički 
gospodarstvenici imaju obvezu biti obvezni članovi Turističke 
zajednice Kantona Sarajevo (kao vladinog tijela), a što je u osnovi 
suprotno Ustavnom pravu na slobodu udruživanja odnosno 
neudruživanja (Ustav Federacije BiH - član 2. alineja 1.), da su 
Pravilnikom o djelatnostima obveznih članova Turističke 
zajednice Kantona Sarajevo, donijetom na temelju spornog 
zakona, izdvojene samo određene djelatnosti (i to: Hoteli i sličan 
smještaj, Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, Kampovi i 
prostori za kampiranje, Ostali smještaj, Djelatnosti restorana i 
ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane, Ostale djelatnosti 
pripreme i usluživanja hrane, Djelatnosti pripreme i usluživanja 
pića, Djelatnosti putničkih agencija, Djelatnosti turoperatora, 
Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima). 

Spornim Zakonom o turizmu i njegovom daljnjom 
provedbom (ukidanjem računa za javne prihode, donošenjem 
rješenja o zabrani rada, a kako je sve naprijed navedeno) 
Skupština Kantona Sarajevo je nezakonito ukinula nevladinu 

organizaciju - zajednicu koju su formirali turistički 
gospodarstvenici, koji su u proteklih 20 godina razvili tržište 
turizma u Kantonu Sarajevo, koji su svojim radom, uplatama 
boravišnih taksi i članarina obezbjeđivali sredstva za promoviranje 
Kantona Sarajevo kao svjetski tražene turističke destinacije. 

Djelatnost "promocija turizma Kantona Sarajevo" ni po 
čemu ne može biti ekskluzivno pravo zakonodavnog odnosno 
tijela uprave jer se ne radi o poslovima npr. sigurnosti države, 
odbrane, policijskih poslova ili sudskih poslova, odnosno 
smatramo da ova djelatnost: promocija turizma Kantona Sarajevo 
mora biti otvorena za tržište naročito za poslovne subjekte koji se 
bave turističkom ponudom (hotelijeri, ugostitelji...) i koji su 
ključni potrošači ove usluge, te da organizacije za vršenje 
navedene djelatnosti (promocija turizma Kantona Sarajevo) mogu 
osnovati fizičke i pravne osobe, uz ispunjavane propisanih uvjeta, 
a da pri tome mogu i imaju pravo da ova djelatnost bude 
sufinansirana iz javnih prihoda - boravišna taksa (iako se radi o 
prihodu koji sami turistički gospodarstvenici zarađuju i 
prikupljaju) kao što to pravo imaju organizacije iz oblasti 
zdravstva, socijalne zaštite.. itd (doprinosi) naročito iz razloga što 
su turistički gospodarstvenici upravo jedini obveznici uplate ovih 
propisanih posebnih naknada - javnih prihoda. 

Podnositelj zahtjeva na temelju navedenog predlaže da 
Konkurencijsko vijeće donese privremenu mjeru u trajanju od tri 
mjeseca kojom se stavlja van primjene Zakon o turizmu 
("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 19/16 i 31/17), te da 
odlučujući u postupku, donese odluku kojom će navedeni zakon 
proglasiti ništavnim. 

Uvidom u podneseni Zahtjev, Konkurencijsko vijeće je 
ocijenilo da opisano činjenično stanje (utvrđeno iz dostavljene 
dokumentacije) ne spada u nadležnosti Konkurencijskog vijeća. 

Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) 
konstituira se, organizuje i radi sukladno sa Ustavom, zakonom i 
Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo. Člankom 16. Ustava 
Kantona Sarajevo propisano je da zakonodavnu vlast u Kantonu 
vrši Skupština Kantona. Nadležnosti Skupštine su definirane 
Ustavom Kantona Sarajevo, te je tako člankom 18. Ustava 
Kantona Sarajevo propisano da Skupština donosi zakone i druge 
propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa 
koji su ovim Ustavom ili zakonom dani u nadležnost Vlade 
Kantona. Sukladno članku 118. Poslovnika Skupštine Kantona 
Sarajevo, Skupština vrši izmjene i dopune zakona. 

Člankom 2. stavkom (1) Zakona o upravi Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09) 
propisano je: "Poslove uprave iz nadležnosti Bosne i Hercegovine 
(u daljnjem tekstu: BiH) obavljaju ministarstva i upravne 
organizacije kao samostalne upravne organizacije, upravne 
organizacije u sastavu ministarstava (u daljnjem tekstu: organi 
uprave), kao i druge institucije Bosne i Hercegovine osnovane 
posebnim zakonom ili kojima je posebnim zakonom povjereno 
obavljanje poslova uprave." 

Člankom 10. istog Zakona o upravi propisani su poslovi 
organa uprave: 

"1) vode politiku razvoja i izvršavaju zakone i druge 
propise; 

2) vrše upravni nadzor nad provođenjem zakona i drugih 
propisa; 

3) donose propise za provođenje zakona i drugih propisa; 
4) predlažu i daju preporuke iz oblasti zakonodavstva; 
5) daju odgovore na pitanja organa zakonodavne i izvršne 

vlasti koja se odnose na njihovu nadležnost; 
6) obavljaju druge upravne i stručne poslove određene 

zakonom i drugim propisima." 
Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i 

Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) 
člankom 2. stavak (1) propisano je da organi državne uprave 
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federacije, kantona, grada i općine osnivaju se za vršenje 
upravnih, stručnih i drugih poslova koji se zakonom i drugim 
propisima stavljaju u njihovu nadležnost. Navedenim zakonom 
člankom 10. propisano je: "Organi uprave, iz okvira svoje 
nadležnosti, vrše slijedeće upravne i stručne poslove: 

1) Izvršavaju zakone i druge propise; 
2) Vrše upravni nadzor nad provedbom zakona i drugih 

propisa; 
3) Donose podzakonske propise za provedbu zakona i 

drugih propisa; 
4) Pripremaju propise i daju preporuke iz oblasti 

zakonodavstva; 
5) Daju odgovore na pitanja organa zakonodavne i 

izvršne vlasti i pravnih i fizičkih osoba koja se odnose 
na njihovu nadležnost; 

6) Prate stanje u oblastima za koje su osnovani i 
odgovaraju za stanje u tim oblastima; 

7) Obavljaju i druge upravne i stručne poslove određene 
zakonom i drugim propisima." 

Zakonom o organizaciji i djelokrugu organa uprave i 
upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", 
broj 2/12 - Prečišćeni tekst, 41/12 i 8/15) člankom 2. propisano je 
da poslove uprave, stručne i s njima povezane upravne poslove iz 
okvira nadležnosti Kantona vrše kantonalna ministarstva, 
kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije. 

Člankom 2. Zakona o konkurenciji propisana je primjena 
ovog Zakona i to na način da u stavku (1) kaže: 

"Ovaj zakon primjenjuje se na sve pravne i fizičke osobe 
koje se posredno ili neposredno bave proizvodnjom, prodajom 
roba i pružanjem usluga sudjeluju u prometu roba i usluga i koja 
mogu svojim djelovanjem sprječavati, ograničavati ili narušavati 
tržišnu konkurenciju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine ili 
značajnijem dijelu tržišta (u daljnjem tekstu: gospodarski 
subjekti), i to na: 

a) gospodarska društva, poduzeća i poduzetnike i njihove 
udruge bez obzira na oblik vlasništva, sjedište ili 
prebivalište; 

b) organe državne uprave i lokalne samouprave, kada 
posredno ili neposredno sudjeluju ili utječu na tržište; 

c) ostala fizičke i pravne osobe koje neposredno ili 
posredno, stalno, povremeno ili jednokratno sudjeluju 
na tržištu, bez obzira na pravni status, na oblik 
vlasništva, sjedište ili prebivalište, kao što su udruge, 
sportske organizacije, ustanove, zadruge, nositelji 
prava intelektualne svojine." 

Iz svega navedenog proizilazi da je Skupština Kantona 
Sarajevo organ zakonodavne vlasti čija nadležnost je da donosi 
zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, 
izuzev propisa koji su Ustavom ili zakonom dani u nadležnost 
Vlade Kantona, dok poslove uprave i sa njima povezane upravne 
poslove iz okvira nadležnosti kantona vrše kantonalna 
ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije. 

Skupština Kantona, kao zakonodavni organ vlasti u 
obavljanju svojih Ustavom i zakonom dodijeljenih nadležnosti se 
ne može posmatrati kao "gospodarski subjekt" koji se posredno ili 
ne posredno bavi prodajom roba i pružanjem usluga sudjeluje u 
prometu roba i usluga i koji može svojim djelovanjem sprječavati, 
ograničavati ili narušavati tržišnu konkurenciju na cijelom 
teritoriju Bosne i Hercegovine ili značajnijem dijelu tržišta smislu 
članka 2. stavak (1) Zakona. Samim tim se u tom smislu Zakon o 
konkurenciji ne može ni primjenjivati na Skupštinu Kantona 
Sarajevo, odnosno ista ne može biti stranka u postupku pred 
Konkurencijskim vijećem koji se vodi radi utvrđivanja 
zabranjenog konkurencijskog djelovanja. 

Konkurencijsko vijeće je organ nadležan za zaštitu tržišne 
konkurencije, koji u okviru nadležnosti propisanih člankom 25. 

stavak 1) Zakona, između ostalog, pod točkom d) odlučuje o 
zahtjevima za provođenje postupka i vodi postupak; pod točkom 
e) donosi upravne akte kojima se okončava postupak pred 
Konkurencijskim vijećem; pod točkom f) daje mišljenja i 
preporuke o bilo kom aspektu konkurencije, po službenoj dužnosti 
ili na zahtjev državnog organa, gospodarskog subjekta ili udruge. 

Člankom 25. stavak (2) Zakona propisano je: 
"Konkurencijsko vijeće na nacrte i prijedloge zakona i 

drugih propisa iz oblasti koje imaju utjecaja na tržišnu 
konkurenciju, koje su obvezni dostaviti predlagači, daje mišljenje 
o njihovoj suglasnosti sa ovim Zakonom." 

Postupci pred Konkurencijskim vijećem se vode po zahtjevu 
stranke ili po službenoj dužnosti radi utvrđivanja zabranjenog 
konkurencijskog djelovanja sukladno Zakonu o konkurenciji, a 
koja se odnose na zabranjeni sporazumi (članak 4.), zlouporaba 
vladajućeg dominantnog položaja (član 10.) i zabranjene 
koncentracije (član 13.). Konkurencijsko vijeće postupak koji se 
vodio radi utvrđivanja zabranjenih konkurencijskog djelovanja, 
okončava donošenjem rješenja koje može da sadrži preporuke i/ili 
sankcije i ostale mjere za stranke u postupku. Odluke 
Konkurencijskog vijeća su konačne i stranke su dužne da ih 
provode i izvršavaju. 

Konkurencijsko vijeće postupajući sukladno članku 25. 
stavak (1) točka f), kao i stavkom 2. navedenog članka Zakona, 
donosi mišljenje kojim daje svoj stav o bilo kom aspektu 
konkurencije i cijeni suglasnosti nekog nacrta i prijedloga zakona i 
drugih propisa iz oblasti koje imaju utjecaja na tržišnu 
konkurenciju sa Zakonom o konkurenciji. Naročito je bitno 
naglasiti da se po zahtjevu za mišljenje ne vodi postupak 
utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja, nego je to 
stav Konkurencijskog vijeća o pitanjima koja bi eventualno mogla 
imati ili imaju utjecaja na tržišnu konkurenciju, bez bilo kakvog 
prinudnog mehanizma da se po tom stavu i postupi. 

Podnositelj zahtjeva je podnio zahtjev za pokretanje 
postupka, a ne zahtjev za mišljenje u smislu članka 25. stavak (1) 
točka f) ili članka 25. stavak (2) Zakona, te jasno i nedvosmisleno 
tražio od Konkurencijskog vijeća da pokrene postupak utvrđivanja 
povrede iz članka 4. stavak (1) točka b) Zakona protiv Skupštine 
kantona Sarajevo radi donošenja Zakona o turizmu i da 
Konkurencijsko vijeće donese privremenu mjeru kojom bi stavio 
navedeni zakon van primjene na razdoblje od tri mjeseca. 

Zakon je normativni akt države kojim se uređuje neka oblast 
i tačno po određenom postupku ga donosi zakonodavni organ, te 
je zakon nakon ustava, najviši i najvažniji pravni akt, i kao takav 
se ne može smatrati sporazumom u smislu članka 4. stavak (1) 
Zakona o konkurenciji. 

Zakon prestaje da važi donošenjem novog zakona koji 
uređuje tu oblast, na temelju odluke Ustavnog suda i istekom 
vremena na koji je donijet (u koliko je donijet na određeno 
vremensko razdoblje). 

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine sukladno 
članku IV.C.10. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine daje 
ocjenu ustavnosti, odnosno odlučuje da li je neki zakon sukladan 
sa ovim Ustavom. Sukladno sa člankom IV.C.3.12b) Ustava FBiH 
Odluke Ustavnog suda su konačne i obvezujuće posebno kada Sud 
utvrdi da zakon, usvojeni ili predloženi zakoni ili drugi propisi 
Federacije ili bilo kojeg kantona/županije, grada ili bilo koje 
općine nije sukladan ovom ustavu. 

Kao što je naprijed navedeno, Skupština Kantona Sarajevo 
ne može biti stranka u postupku jer nije gospodarski subjekt u 
smislu članka 2. stavak (1) Zakona o konkurenciji, te je odlučeno 
kao u izreci. 
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Pouka o pravnom lijeku 

Protiv ovog Zaključka nezadovoljna strana može pokrenuti 
upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana 
od dana primitka ovog Zaključka. 

Broj UP 02-26-3-029-14/17 
07. svibnja 2019. godine 

Sarajevo 
Predsjednica 

Adisa Begić, v. r.

ЦЕНТРАЛНА БАНКА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1355 
На основу члана 18. став 3. Закона о Централној банци 

Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 1/97, 
29/02, 8/03, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 и 32/07), члана 22. ст. 
(2) и (5) Правилника Централне банке Босне и 
Херцеговине, број УВ-104-01-1-116/15 од 28.12.2015. 
године, те члана 6. ст. (2), (3) и (4) и члана 9. Правилника о 
раду у Централној банци Босне и Херцеговине - 
Пречишћени текст, број 122-17-2-1427-6/19 од 25.06.2019. 
године, а у складу са Закључком са 10. сједнице Управног 
одбора Централне банке Босне и Херцеговине одржане 
27.08.2019. године, гувернер Централне банке Босне и 
Херцеговине доноси 

ОДЛУКУ1 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - ГЛАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
САРАЈЕВО 

Члан 1. 
Индира (Лутво) Чаушевић, ВСС - дипломирани еконо-

миста, из Сарајева, именује се на радно мјесто директора 
Централне банке Босне и Херцеговине - Главне јединице 
Сарајево на мандатни период у трајању од четири године, 
почевши од 01.09.2019. године до 31.08.2023. године. 

Члан 2. 
Права, обавезе и одговорности лица из члана 1. ове 

одлуке која проистичу из радног односа заснованог на 
мандатни период у складу с овом одлуком, утврдиће се на 
основу прописа и аката који немају карактер прописа у 
Централној банци Босне и Херцеговине. 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

примјењује се од 01.09.2019. године. 

Члан 4. 
Ова одлука ће се објавити у "Службеном гласнику 

БиХ", службеним гласилима ентитета и Брчко дистрикта. 

Број 121-12-2-2069-4/19 ЗШ 
30. августа 2019. годинe 

Сарајево 
Гувернер 

Др Сенад Софтић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 18. stav 3. Zakona o Centralnoj banci 

Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", 1/97, 29/02, 
8/03, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 i 32/07), člana 22. st. (2) i (5) 
Pravilnika Centralne banke Bosne i Hercegovine, broj UV-104-
01-1-116/15 od 28.12.2015. godine, te člana 6. st. (2), (3) i (4) i 
člana 9. Pravilnika o radu u Centralnoj banci Bosne i 
Hercegovine - Prečišćeni tekst, broj 122-17-2-1427-6/19 od 
25.06.2019. godine, a u skladu sa Zaključkom sa 10. sjednice 
Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine održane 
27.08.2019. godine, guverner Centralne banke Bosne i 
Hercegovine donosi 

                                                                 
1 Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 63/19 

ODLUKU2 
O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRALNE BANKE 

BOSNE I HERCEGOVINE - GLAVNE JEDINICE 
SARAJEVO 

Član 1. 
Indira (Lutvo) Čaušević, VSS - diplomirani ekonomista, 

iz Sarajeva, imenuje se na radno mjesto direktora Centralne 
banke Bosne i Hercegovine - Glavne jedinice Sarajevo na 
mandatni period u trajanju od četiri godine, počevši od 
01.09.2019. godine do 31.08.2023. godine. 

Član 2. 
Prava, obaveze i odgovornosti lica iz člana 1. ove odluke 

koja proističu iz radnog odnosa zasnovanog na mandatni period 
u skladu sa ovom odlukom, utvrdit će se na osnovu propisa i 
akata koji nemaju karakter propisa u Centralnoj banci Bosne i 
Hercegovine. 

Član 3. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

primjenjuje se od 01.09.2019. godine. 

Član 4. 
Ova odluka će se objaviti u "Službenom glasniku BiH", 

službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta. 

Broj 121-12-2-2069-4/19 ZŠ 
30. augusta 2019. godine 

Sarajevo
Guverner 

Dr. Senad Softić, s. r.
 

 
Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o Centralnoj banci 

Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", 1/97, 29/02, 8/03, 
13/03, 14/03, 9/05, 76/06 i 32/07), članka 22. st. (2) i (5) 
Pravilnika Centralne banke Bosne i Hercegovine, broj UV-104-
01-1-116/15 od 28.12.2015. godine, te članka 6. st. (2), (3) i (4) i 
članka 9. Pravilnika o radu u Centralnoj banci Bosne i Hercego-
vine - Prečišćeni tekst, broj 122-17-2-1427-6/19 od 25.06.2019. 
godine, a u skladu sa Zaključkom sa 10. sjednice Upravnog 
vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine održane 27.08.2019. 
godine, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine donosi 

ODLUKU3 
O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRALNE BANKE 

BOSNE I HERCEGOVINE - GLAVNE JEDINICE 
SARAJEVO 

Članak 1. 
Indira (Lutvo) Čaušević, VSS - diplomirani ekonomista, 

iz Sarajeva, imenuje se na radno mjesto direktora Centralne 
banke Bosne i Hercegovine - Glavne jedinice Sarajevo na 
mandatno razdoblje u trajanju od četiri godine, počevši od 
1.9.2019. godine do 31.8.2023. godine. 

Članak 2. 
Prava, obveze i odgovornosti osobe iz članka 1. ove 

odluke koja proističu iz radnog odnosa zasnovanog na 
mandatno razdoblje u skladu s ovom odlukom, utvrdit će se na 
temelju propisa i akata koji nemaju karakter propisa u 
Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. 

Članak 3. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

primjenjuje se od 1.9.2019. godine. 

                                                                 
2 Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 63/19 
3 Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 63/19 
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Članak 4. 
Ova odluka će se objaviti u "Službenom glasniku BiH", 

službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta. 

Broj 121-12-2-2069-4/19 ZŠ 
30. kolovoza 2019. godine 

Sarajevo 
Guverner 

Dr. Senad Softić, v. r.
 

1356 
На основу члана 18. став 3. Закона о Централној банци 

Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 1/97, 
29/02, 8/03, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 и 32/07), члана 22. ст. (2) 
и (5) Правилника Централне банке Босне и Херцеговине, 
број УВ-104-01-1-116/15 од 28.12.2015. године, те члана 6. 
ст. (2), (3) и (4) и члана 9. Правилника о раду у Централној 
банци Босне и Херцеговине - Пречишћени текст, број 122-
17-2-1427-6/19 од 25.06.2019. године, а у складу са 
Закључком са 10. сједнице Управног одбора Централне 
банке Босне и Херцеговине одржане 27.08.2019. године, 
гувернер Централне банке Босне и Херцеговине доноси 

ОДЛУКУ1 
О ИМЕНОВАЊУ РУКОВОДИОЦА ЦЕНТРАЛНЕ 
БАНКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ФИЛИЈАЛЕ 

БРЧКО 

Члан 1. 
Јасминка (Алија) Бурић, ВСС - дипломирани еконо-

миста, из Брчког, именује се на радно мјесто руководиоца 
Централне банке Босне и Херцеговине Филијале Брчко на 
мандатни период у трајању од четири године, почевши од 
01.09.2019. године до 31.08.2023. године. 

Члан 2. 
Права, обавезе и одговорности лица из члана 1. ове 

одлуке која проистичу из радног односа заснованог на 
мандатни период у складу с овом одлуком, утврдиће се на 
основу прописа и аката који немају карактер прописа у 
Централној банци Босне и Херцеговине. 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

примјењује се од 01.09.2019. године. 

Члан 4. 
Ова одлука ће се објавити у "Службеном гласнику 

БиХ", службеним гласилима ентитета и Брчко дистрикта. 

Број 121-12-2-2069-5/19 ЗШ 
30. августа 2019. године 

Сарајево 
Гувернер 

Др Сенад Софтић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 18. stav 3. Zakona o Centralnoj banci 

Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 1/97, 29/02, 
8/03, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 i 32/07), člana 22. st. (2) i (5) 
Pravilnika Centralne banke Bosne i Hercegovine, broj UV-104-
01-1-116/15 od 28.12.2015. godine, te člana 6. st. (2), (3) i (4) i 
člana 9. Pravilnika o radu u Centralnoj banci Bosne i 
Hercegovine - Prečišćeni tekst, broj 122-17-2-1427-6/19 od 
25.06.2019. godine, a u skladu sa Zaključkom sa 10. sjednice 
Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine održane 
27.08.2019. godine, guverner Centralne banke Bosne i 
Hercegovine donosi 

                                                                 
1 Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 63/19 

ODLUKU2 
O IMENOVANJU RUKOVODIOCA CENTRALNE 

BANKE BOSNE I HERCEGOVINE FILIJALE BRČKO 

Član 1. 
Jasminka (Alija) Burić, VSS - diplomirani ekonomista, iz 

Brčkog, imenuje se na radno mjesto rukovodioca Centralne 
banke Bosne i Hercegovine Filijale Brčko na mandatni period u 
trajanju od četiri godine, počevši od 01.09.2019. godine do 
31.08.2023. godine. 

Član 2. 
Prava, obaveze i odgovornosti lica iz člana 1. ove odluke 

koja proističu iz radnog odnosa zasnovanog na mandatni period 
u skladu sa ovom odlukom, utvrdit će se na osnovu propisa i 
akata koji nemaju karakter propisa u Centralnoj banci Bosne i 
Hercegovine. 

Član 3. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

primjenjuje se od 01.09.2019. godine. 

Član 4. 
Ova odluka će se objaviti u "Službenom glasniku BiH", 

službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta. 

Broj 121-12-2-2069-5/19 ZŠ 
30. augusta 2019. godine 

Sarajevo
Guverner 

Dr. Senad Softić, s. r.
 

 
Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o Centralnoj banci 

Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 1/97, 29/02, 
8/03, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 i 32/07), članka 22. st. (2) i (5) 
Pra-vilnika Centralne banke Bosne i Hercegovine, broj UV-104-
01-1-116/15 od 28.12.2015. godine, te članka 6. st. (2), (3) i (4) i 
članka 9. Pravilnika o radu u Centralnoj banci Bosne i Hercego-
vine - Prečišćeni tekst, broj 122-17-2-1427-6/19 od 25.06.2019. 
godine, a u skladu sa Zaključkom sa 10. sjednice Upravnog 
vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine održane 27.08.2019. 
godine, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine donosi 

ODLUKU3 
O IMENOVANJU RUKOVODITELJICE CENTRALNE 

BANKE BOSNE I HERCEGOVINE PODRUŽNICE 
BRČKO 

Članak 1. 
Jasminka (Alija) Burić, VSS - diplomirani ekonomista, iz 

Brčkog, imenuje se na radno mjesto rukovoditeljice Centralne 
banke Bosne i Hercegovine Podružnice Brčko na mandatno 
razdoblje u trajanju od četiri godine, počevši od 1.9.2019. 
godine do 31.8.2023. godine. 

Članak 2. 
Prava, obveze i odgovornosti osobe iz članka 1. ove odlu-

ke koja proističu iz radnog odnosa zasnovanog na mandatno 
razdoblje u skladu s ovom odlukom, utvrdit će se na temelju 
propisa i akata koji nemaju karakter propisa u Centralnoj banci 
Bosne i Hercegovine. 

Članak 3. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

primjenjuje se od 1.9.2019. godine. 

Članak 4. 
Ova odluka će se objaviti u "Službenom glasniku BiH", 

službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta. 

Broj 121-12-2-2069-5/19 ZŠ 
30. kolovoza 2019. godine 

Sarajevo
Guverner 

Dr. Senad Softić, v. r.
                                                                 
2 Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 63/19 
3 Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 63/19 



Број 74 - Страна 166 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 9. 10. 2019. 

 

  

 
 

САДРЖАЈ 
 
 

 
ВЛАДА ФЕДЕРАЦИЈЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1338 Уредба о трогодишњем и годишњем планира-
њу рада, мониторингу и извјештавању у Феде-
рацији Босне и Херцеговине (српски језик) 1

 Uredba o trogodišnjem i godišnjem planiranju 
rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji 
Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 6

 Uredba o trogodišnjem i godišnjem planiranju 
rada, monitoringu i izvješćivanju u Federaciji 
Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 11

1339 Уредба о евалуацији стратешких докумената у 
Федерацији Босне и Херцеговине (српски 
језик) 33

 Uredba o evaluaciji strateških dokumenata u 
Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 35

 Uredba o evaluaciji strateških dokumenata u 
Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 37

1340 Уредба о изради стратешких докумената у 
Федерацији Босне и Херцеговине (српски 
језик) 42

 Uredba o izradi strateških dokumenata u Federaciji 
Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 46

 Uredba o izradi strateških dokumenata u Federaciji 
Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 49

1341 Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за 
заступање Владе Федерације Босне и Херце-
говине на Скупштини Привредног друштва 
Цесте д.д. Мостар (српски језик) 57

 Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za 
zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar 
(bosanski jezik) 57

 Odluka o davanju ovlasti punomoćniku za 
zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
na Skupštini Gospodarskog društva Ceste d.d. 
Mostar (hrvatski jezik) 57

1342 Одлука о давању претходне сагласности за 
разрјешење вршиоца дужности члана Надзор-
ног одбора ЈП Хрватске телекомуникације д.д. 
Мостар (српски језик) 57

 Odluka o davanju prethodne saglasnosti za 
razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog 
odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 
(bosanski jezik) 58

 Odluka o davanju prethodne suglasnosti za 
razrješenje vršitelja dužnosti člana Nadzornog 
odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 
(hrvatski jezik) 58

1343 Одлука о давању претходне сагласности за 
именовање вршиоца дужности члана Надзор-
ног одбора ЈП Хрватске телекомуникације д.д. 
Мостар (српски језик) 58

Odluka o davanju prethodne saglasnosti za 
imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog 
odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 
(bosanski jezik) 58
Odluka o davanju prethodne suglasnosti za 
imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog 
odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 
(hrvatski jezik) 58

1344 Одлукa o давању на привремено кориштење 
бивше војне локације "Кладе" Опћини Доњи 
Вакуф (српски језик) 59
Odluka o davanju na privremeno korištenje bivše 
vojne lokacije "Klade" Općini Donji Vakuf 
(bosanski jezik) 59
Odluka o davanju na privremeno korištenje bivše 
vojne lokacije "Klade" općini Donji Vakuf 
(hrvatski jezik) 59

1345 Одлука о давању на привремено кориштење 
складишта погонског горива "Пасци" Граду 
Живинице (срски језик) 60
Odluka o davanju na privremeno korištenje 
skladišta pogonskog goriva "Pasci" Gradu Živinice 
(bosanski jezik) 60
Odluka o davanju na privremeno korištenje 
skladišta pogonskog goriva "Pasci" Gradu Živinice 
(hrvatski jezik) 60

1346 Одлука о престанку важења Одлуке о одобра-
вању продаје 2 (два) службена путничка ауто-
мобила Службе за заједничке послове органа и 
тијела Федерације Босне и Херцеговине 
(српски језик) 60
Odluka o prestanku važenja Odluke o odobravanju 
prodaje 2 (dva) službena putnička automobila 
Službe za zajedničke poslove organa i tijela 
Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 61
Odluka o prestanku važenja Odluke o odobravanju 
prodaje 2 (dva) službena putnička automobila 
Službe za zajedničke poslove organa i tijela 
Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 61

1347 Одлука о одобравању издвајања средстава из 
Текуће резерве Владе Федерације Буџета 
Федерације Босне и Херцеговине за 2019. 
годину Влади Федерације Босне и Херцеговине 
(српски језик) 61
Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz 
Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Fede-
racije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi 
Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 61
Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz 
Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Fede-
racije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi 
Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 62

  



Сриједа, 9. 10. 2019. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 74 - Страна 167 

 

1348 Одлукa о одобравању издвајања средстава из 
Текуће резерве Владе Федерације Буџета Фе-
дерације Босне и Херцеговине за 2019. годину 
Влади Федерације Босне и Херцеговине 
(српски језик) 62

 Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz 
Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Fede-
racije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi 
Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 62

 Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz 
Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Fede-
racije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi 
Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 63

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО РАДА И 
СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

1349 Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju Komisije 
za utvrđivanje uslova za početak rada privrednog 
društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i 
provođenje nadzora nad stručnim radom ustanova, 
privrednih društava, zaštitnih radionica i radnih 
centara 63

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ЗА ПИТАЊА 
БОРАЦА/БРАНИТЕЉА И ИНВАЛИДА 
ОДБРАМБЕНО-ОСЛОБОДИЛАЧКОГ/ 
ДОМОВИНСКОГ РАТА 

1350 Правилник о измјени и допуни Правилника о 
успостави Јединственог регистра бранилаца и 
корисника права из области бранилачко-
инвалидске заштите (српски језик) 64

 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uspo-
stavi Jedinstvenog registra branilaca i korisnika 
prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite 
(bosanski jezik) 64

 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uspo-
stavi Jedinstvenog registra branitelja i korisnika 
prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite 
(hrvatski jezik) 64

УСТАВНИ СУД 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1351 Одлука број АП 3358/17 (српски језик) 65
 Odluka broj AP 3358/17 (bosanski jezik) 70
 Odluka broj AP 3358/17 (hrvatski jezik) 74

1352 Одлука број АП 3516/17 (српски језик) 79
Odluka broj AP 3516/17 (bosanski jezik) 84
Odluka broj AP 3516/17 (hrvatski jezik) 88

КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ/ВИЈЕЋЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1353 Рјешење број УП-03-26-3-040-75/18 (српски 
језик) 93
Rješenje broj UP-03-26-3-040-75/18 (bosanski 
jezik) 115
Rješenje broj UP-03-26-3-040-75/18 (hrvatski 
jezik) 135

1354 Закључак број УП 02-26-3-029-14/17 (српски
језик) 156
Zaključak broj UP 02-26-3-029-14/17 (bosanski 
jezik) 158
Zaključak broj UP 02-26-3-029-14/17 (hrvatski 
jezik) 161

ЦЕНТРАЛНА БАНКА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1355 Одлука о именовању директора Централне 
банке Босне и Херцеговине - Главне јединице 
Сарајево (српски језик) 164
Odluka o imenovanju direktora Centralne banke 
Bosne i Hercegovine - Glavne jedinice Sarajevo 
(bosanski jezik) 164
Odluka o imenovanju direktora Centralne banke 
Bosne i Hercegovine - Glavne jedinice Sarajevo 
(hrvatski jezik) 164

1356 Одлука о именовању руководиоца Централне 
банке Босне и Херцеговине Филијале Брчко 
(српски језик) 165
Odluka o imenovanju rukovodioca Centralne 
banke Bosne i Hercegovine Filijale Brčko 
(bosanski jezik) 165
Odluka o imenovanju rukovoditeljice Centralne 
banke Bosne i Hercegovine Podružnice Brčko 
(hrvatski jezik) 165

 

  



Број 74 - Страна 168 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 9. 10. 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Издавач: Јавно предузеће Новинско-издавачка организација Службени лист БиХ - Сарајево, улица Џемала Биједића 39/III - Поштански фах 3 - Директор и
одговорни уредник: Драган Прусина - Телефони: Централа: 722-030 - Директор: 722-061 - Претплата: 722-054, факс: 722-071 - Огласни одјел: 722-049, 722-050,
факс: 722-074 - Служба за правне и опште послове: 722-051 - Рачуноводство: 722-044, 722-046 - Комерцијала: 722-042 - Претплата се утврђује полугодишње, а
уплата се врши УНАПРИЈЕД у корист рачуна: UNICREDIT  BANK ДД  338 320 22000052 11 - ВАКУФСКА БАНКА д.д. Сарајево 160 200 00005746 51 - HYPO-
ALPE-ADRIA-BANK А.Д. Бања Лука филијала Брчко 552-000-00000017-12 - RAIFFEISEN BANK д.д. БиХ Сарајево 161-000- 00071700-57 - Графичка припрема:
ЈП НИО Службени лист БиХ Сарајево - Штампа:  "Унионинвестпластика" д. д. Сарајево  - За штампарију: Јасмин Муминовић  - Рекламације за непримљене
бројеве примају се 20 дана од изласка листа. "Службене новине Федерације БиХ", су уписане у евиденцију јавних гласила под редним бројем 414. Упис у судски
регистар код Кантоналног суда у Сарајеву, број УФ 2168/97 од 10.07.1997. године. - Идентификацијски број 4200226120002. - Порезни број 01071019. - ПДВ број
200226120002. 
Молимо претплатнике да обавезно доставе свој ПДВ број ради издавања пореске фактуре. 
Издање на српском, босанском и хрватском језику. Претплата за II полугодиште 2019. године на "Службене новине Федерације БиХ" 110,00 КМ. Претплата за II
полугодиште 2019. године на "Службени гласник БиХ" и "Међународне уговоре" 120,00 КМ. 
Web издање: http: //www.sluzbenenovine.ba - годишња претплата 240,00 КМ по кориснику. 


