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На основу члана 25., а у вези са чланом 16. став (4) Закона о конкуренцији („Службени гласник 

БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09)  Конкуренцијски савјет даје  

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

о Пријави концентрације 

 

1. Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је 

дана 07.07.2021. године, запримио под бројем: УП-03-26-1-024-1/21 Пријаву намјере 

концентрације (у даљем тексту: Пријава) од стране привредног субјекта Аsecco SЕЕ 

привредно друштво за трговину, консалтинг и инжењеринг д.о.о., Џемала Биједића 2, 

Општина Ново Сарајево, 71000 Сарајево (у даљем тексту: Подносилац пријаве или Аsecco 

SЕЕ) којег заступа адвокат Дина Дураковић из адвокатског друштва ДМБ ЛЕГАЛ д.о.о. 

Краља Твртка 6, 71000 Сарајево који се тиче стицања контроле над привредним субјектом 

BS Тelecom Solution д.о.о. Сарајево, Друштво за инжењеринг и развој, Бранилаца Сарајева 

20, 71000 Сарајево (у даљем тексту: BS Тelecom Solution) 

 

2. Правни облик предметне концентрације јесте стицање контроле привредног субјекта 

Аsecco SЕЕ над привредним субјектом BS Тelecom Solution куповином већине акција или 

удјела основног капитала у смислу члана 12. став (1) тачка б) под 1) Закона о конкуренцији. 

   

3. Предметна концентрација према подацима из Пријаве концентрације ће имати ефекат на 

релевантном тржишту рачунарског програмирања на територији Босне и Херцеговине . 

4. Конкуренцијски савјет позива све заинтересоване привреедне субјекте који дјелују на 

наведеном релевантном тржишту или друге привредне субјекте који дјелују на другим 

тржиштима, на којима предметна концентрација могла имати ефекат, те друге институције 

или удружења која имају одговарајућа сазнања о релевантном тржишту да огу доставити 

писане примједбе и мишљења путе факса:033/251-408 или поштом на адресу Дубровачка 

број 6, 71000 Сарајево, у временском року од 7 дана од дана објаве обавјештења. 

5. Ово Обавјештење бит ће објављено у дневним новинама и на интернетској страници  

Конкуренцијског савјета (www.bihkonk.gov.ba) 

 

 

                   Предсједник 

     Др. сц. Амир Каралић 

 


