
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

по Пријави концентрације привредног субјекта ASA FINANCE д.д. Сарајево 
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децембар, 2020. године 

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA 
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијски савјет 
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Број: УП 05-26-1-039-6/20 

Сарајево, 31.12.2020.године 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине на основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (1) 

тачка д), а у вези са чл. 12., 14., 16. и 18. Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 

76/07 и 80/09), рјешавајући по Пријави концентрације привредног субјекта ASA FINANCE д.д. 

Сарајево, Булевар Меше Селимовића бр. 16, 71 000 Сарајево, Босна и Херцеговина, на 78. 

(седамдесетосмој) сједници одржаној дана 31.12.2020. године, донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту пружања услуга неживотног осигурања  

на подручју  Босне и Херцеговине, која ће настати стицањем појединачне контроле 

привредног субјекта ASA FINANCE д.д Сарајево над привредном субјектом Централ 

Осигурање д.д. Сарајево, куповином   (...)*1 % акција.  

 

2. Ово Рјешење о концентрацији се уписује у Регистар концентрација. 

 

3. Обавезује се привредни субјекат ASA FINANCE д.д. Сарајево да плати административну таксу 

на Рјешење у износу од 5.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине.  

 

4. 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 09.12.2020. године под бројем: УП 05-26-1-039-1/20 запримио 

Пријаву концентрације, привредног субјекта ASA FINANCE д.д. Сарајево, Булевар Меше 

Селимовића бр. 16, 71 000 Сарајево (у даљем тексту: ASA FINANCE или Подносилац пријаве), ради 

намјере стицања контроле куповином већине акција или учешћа основног капитала друштва 

Централ Осигурање д.д., Џемала Биједића бр. 39, 71 000 Сарајево ( у даљем тексту: Централ 

Осигурање или Циљно друштво). 

 

Конкуренцијски савјет је, у складу са чланом 16. став (4) Закона дана 23.12.2020. године, објавио у 

дневним новинама Обавјештење о поднесеној пријави концентрације (акт број: УП 05-26-1-039-2/20 

од 22.12.2020. године)(у даљем тексту: Обавјештење), у којем су објављени подаци о намјераваној 

концентрацији, те су позване све заинтересоване стране на достављање писаних коментара у вези 

провођења исте. На предметно Обавјештење нису достављени коментари. 

 

Након комплетирања Пријаве Конкуренцијски савјет је издао Потврду о комплетној и уредној 

пријави, у смислу члана 30. став (3) Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закона), акт број: УП 

05-26-1-039-4/20 дана  29.12.2020. године. 

 

Подносилац пријаве је у складу с чланом 30. став (2) Закона навео да учесници концентрације не 

обављају дјелатност изван територије БиХ, те да намјеравану концентрацију неће пријављивати 

надлежним органима за конкуренцију изван Босне и Херцеговине.  

 

 
1 (...)*-подаци представљају пословну тајну 

BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијски савјет 
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Правни основ предметне концентрације је Писмо намјере у вези с куповином акција друштва 

Централ осигурање д.д. Сарајево,  потписано дана 07.12.2020. године, те је Пријава поднесена у 

смислу члана 16. став (2) Закона о конкуренцији. 

 

Конкуренцијски савјет је у поступку оцјене допуштености предметне концентрације утврдио 

сљедеће чињенице: 

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници предмете концентрације су привредни субјекти ASA FINANCE и Централ Осигурање. 

 

 

1.1. ASA FINANCE (Подносилац пријаве) 

 

Дионичарско друштво за економски, финансијски и правни консалтинг ASA FINANCE д.д. Сарајево, 

скраћена ознака ASA FINANCE д.д. Сарајево, Булевар Меше Селимовића бр. 16, 71000 Сарајево, 

регистрован код Опћинског суда у Сарајеву под матичним регистарским бројем: 65-01-0884-08. 

Власник (...)*% акција у привредном субјекту ASA FINANCE је привредни субјекат ASA INVEST 

д.о.о. Сарајево. Пивредни субјекат ASA FINANCE припада АСА групацији. 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта ASA FINANCE је савјетовање у вези са 

пословањем и осталим управљањем. 

 

Привредни субјекат ASA FINANCE у Босни и Херцеговини има више повезаних привредних 

субјеката и то: АСА КАПИТАЛ д.о.о. Сарајево, савјетовање у вези са пословањем и осталим 

управљањем (...)*% учешћа; АСА ГРАДЊА д.о.о. Сарајево, инжењеринг, грађевинарство и промет 

некретнина (...)*% учешћа; АСА ОСИГУРАЊЕ д.д. Сарајево, дјелатност осигурања, (...)*% учешћа; 

АСА БАНКА д.д. банкарска дјелатност, (...)* % учешћа;  БХ ТЕЛЕКОМ д.д. телекомуникације, 

(...)*% учешћа; БОСНАЛИЈЕК д.д. Сарајево производња и продаја лијекова, (...)* % учешћа; 

БАМЦАРД д.д. Сарајево остале сродне рачунарске активности, (...)* % учешћа; ЗИФ "Превент 

Инвест" д.д. Сарајево управљање инвестиционим фондовима, (...)*% учешћа; ДУФ БЛАГО, 

управљање инвестиционим фондовима, (...)*% учешћа; АСА ПБФ д.о.о. Сарајево остале пословне 

помоћне услужне дјелатности, д.н. (...)* % учешћа и Вакуфска банка д.д. Сарајево, банкарска 

дјелатност (...)* % учешћа. 

   

Привредни субјекат АСА Осигурање д.д. Сарајево ( у даљем тексту: АСА Осигурање), повезано 

друштво Подносиоца пријаве, дјелује на тржишту пружања услуга неживотног осигурања као и 

Циљно друштво. 

 

Друштво за осигурање АСА Осигурање дионичарско друштво Сарајево, скраћено име АСА 

Осигурање д.д. Сарајево Трг међународног пријатељства бр. 25, 71 000 Сарајево, регистровано код 

Опћинског суда у Сарајеву под матичним бројем субјекта уписа: 65-02-0001-07. Према Регистру 

вриједносних папира ФБиХ, власници акција у привредном субјекту АСА Осигурање су привредни 

субјекат ASA FINANCE са (...)*%, привредни субјекат БОСНА РЕ д.д. Сарајево са (...)*% и ЗИФ 

„превент ИНВЕСТ“д.д. Сарајево са (...)*%. 

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта АСА Осигурање је остало осигурање, 

процјена ризика и штета, остале помоћне дјелатности у осигурању и пензијским фондовима. 

 

 

1.2. Централ Осигурање (циљно друштво) 

 

Друштво за осигурање Централ Осигурање дионичарско друштво Сарајево, скраћена ознака фирме 

Централ Осигурање д.д. Сарајево, Џемала Биједића 39, 71 000 Сарајево, регистровано код 

Опћинског суда у Сарајеву под матичним бројем субјекта уписа: 65-02-0001-07. Према Регистру 

вриједносних папира ФБиХ, власници акција у привредном субјекту Централ Осигурање су Висока 
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школа „ЦЕПС-Центар за пословне студије“ Кисељак са (...)*% удјела и Центар Градња д.о.о Широки 

Бријег са (...)*%. 

Претежна регострована дјелатност Циљног друштва је остало осигурање и процјена ризика и штете. 

 

Централ осигурање посједује (...)*% акција друштва Алтра д.д. Широки Бријег, а основна дјелатност 

овог друштва је техничко испитивање и анализа. 

 

2. Правни оквир оцјене концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене допуштености концентрације примијенио 

одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта («Службени гласник БиХ», број 18/06 

и 34/10), Одлуке о дефинисању категорија доминантног положаја („Службени гласник БиХ“, број 

34/10) те Одлуке о начину подношења пријаве и критеријума за оцјену концентрација привредних 

субјеката („Службени гласник БиХ“, број 34/10).  

 

Конкуренцијски савјет, на основу члана 43. став (7) Закона, може користити судску праксу 

Европског суда и одлуке Европске комисије, као и критеријуме и стандарде из Уредбе Савјета ЕК 

број 139/2004 о контроли концентрације између привредних субјеката, Обавјештење Европске 

Комисије о концепту концентрација привредних субјеката те Смјернице за оцјену хоризонталних 

/вертикалних концентрација. 

 

3. Правни основ и облик концентрације 

 

Правни основ предметне концентрације је „Писмо намјере у вези са куповином акција друштва 

Централ осигурање д.д. Сарајево“ (у даљем тексту: Писмо намјере) закључено дана 07.12.2020. 

године између ASA FINANCE (Инвеститор), Висока школа „ЦЕПС-Центар за пословне студије“ 

Кисељак (Продавац 1) и Центар Градња д.о.о Широки Бријег (Продавац 2). Потписивањем Писма 

намјере Инвеститор исказује своју чврсту намјеру да купи (...)*% акција Централ Осигурања од 

Продавац, а продавци исказују своју чврсту намјеру да Инвеститору продају акције Централ 

Осигурања у складу са потписаним Уговором о куповини акција.  (...)* 

 

За сврху провођења намјераване куповине акција Централ Осигурања од стране Инвеститора, 

Инвеститор и Продавци (...)*. Преговори око закључења купопродајног уговора који се односи на 

куповини акција, ће се наставити по пријему одобрења концентрације од стране Конкуренцијског 

савјета.  

 

Према подацима из Пријаве, након провођења предметне концентрације, власници акција Централ 

Осигурања ће бити ASA FINANCE са (...)*% и ЦЕПС-Центар за пословне студије Кисељак са (...)*%. 

 

Правни облик концентрације представља стицање контроле или превладавајућег утицаја једног, 

односно више привредних субјеката над другим, односно над више других привредних субјеката 

или дијелом другог привредног субјекта, односно дијеловима других привредних субјеката и то 

куповином већине акција, у смислу члана 12. став (1) тачка б) подтачка 1.  Закона.  

 

4. Обавеза пријаве концентрације  

 

Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката, у смислу члана 14. став (1) тачке а) и б) 

Закона, постоји ако укупни годишњи приходи учесника концентрације остварени продајом роба 

и/или услуга на свјетском тржишту износе 100.000.000,00 КМ, по завршном рачуну у години која је 

претходила предметној концентрацији, и да укупан приход сваког од најмање два привредна 

субјекта учесника концентрације остварен продајом роба и/или услуга на тржишту Босне и 

Херцеговине износи најмање 8.000.000,00 КМ, или ако је заједничко тржишно учешће учесника 

концентрације на релевантном тржишту веће од 40,0%. 
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У складу са чланом 2. став (1) тачка б) Одлуке о начину подношења пријаве и критеријима за оцјену 

концентрација привредних субјеката, учесници концентрације са сједиштем и пребивалиштем у 

Босни и Херцеговини су обавезни пријавити намјеравану концентрацију у колико су испуњени 

услови из члана 14. став (1) тачка б) Закона.  

 

Укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника концентрације (и њихових повезаних 

привредних субјеката), на дан 31.12.2019. године: 

 

                                                                                                                                                  Табела бр.1 

 

  
АСА Групација 

 
ASA Finance АСА Осигурање* 

Централ 

Осигурање* 

БиХ (...)* (...)* (...)* (...)* 
Свијет (...)* (...)* (...)* (...)* 

*Напомена: подносилац Пријаве је навео да је обрачун прихода АСА Осигурања и Централ Осигурања  

извршен у складу са чланом 15. Закона о конкуренцији 
          

Обзиром да Подносилац пријаве није директно присутан на тржишту пружања услуге неживотног 

осигурања у БиХ, него преко свог повезаног друштва АСА Осигурање у којем има учешће од (...)*%, 

достављени су приходи за привредни субјекат АСА Осигурање. 

 

Према наведеним подацима (Табела 1.) привредни субјекти учесници концентрације испуњавају 

услове укупног годишњег прихода, из члана 14. став (1) тачка б) Закона. 

 

 

5. Релевантно тржиште концентрације 

 

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 у производном смислу, 

релевантно тржиште обухвата све производе и/или услуге које потрошачи и/или корисници сматрају 

међусобно замјењивим, под прихватљивим условима, имајући у виду посебно њихове битне 

карактеристике, квалитет, уобичајену намјену, начин употребе, услове продаје и цијене.  

 

Према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште у географском 

смислу обухвата цјелокупну или дио територије Босне и Херцеговине на којој привредни субјекат 

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. 

 

У пријави се наводи да је основна дјелатност ASA FINANCE д.д. је савјетовање у вези са пословањем 

и осталим управљањем према Обавјештењу о разврставању правног лица према класификацији 

дјелатности, док се Циљно друштво заправо бави пословима осигурања, и то искључиво услугама 

неживотног осигурања, а своје услуге пружа на цијелој територији Босне и Херцеговине. 

 

Из наведеног се види да учесници концентрације послују на различитим тржиштима, да у њиховом 

пословању нема међусобног преклапања, те због тога Подносилац пријаве сматра да релевантно 

тржиште представља тржиште услуга које пружа Циљно друштво тј. тржиште пружања услуга 

неживотног осигурања. 
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ASA FINANCE д.д. Сарајево није директно присутна на релевантном тржишту па самим тиме нема 

развијену мрежу дистрибуције и малопродаје производа и услуга на релевантном тржишту из 

области производа и услуга које пружа Централ Осигурање д.д. као циљно друштво ове трансакције. 

 

АСА Осигурање д.д. Сарајево, као повезано друштво Подносиоца пријаве присутно је на 

релевантном тржишту, па је Подносилац пријаве путем овог друштва индиректно присутан на 

релевантном тржишту. 

 

АСА Осигурање д.д. је домаће осигуравајуће друштво које у својој понуди има комплетну палету 

производа неживотног осигурања - осигурање особа, возила, осигурање од одговорности и 

осигурање имовине. Сједиште друштва је у  Сарајево, а пословно - продајна мрежа је изграђена 

путем подружница које су распоређене на читавој територији Босне и Херцеговине, укупно 13 

подружница. Подружнице су регистроване у складу са законима БиХ и налазе се у сљедећим 

градовима БиХ: Сарајево-Нови Град, Бања Лука, Приједор, Добој, Бијељина, Источно Сарајево, 

Зеница, Мостар, Тузла, Бихаћ, Травник, Горажде и Брчко. У склопу појединих подружница 

формиране су и пословнице, путем којих АСА Осигурање такође врши продају својих услуга. 

 

Централ Осигурање д.д. је своју продајну мрежу развило путем подружница регистрованих у складу 

са законима БиХ и исте су регистроване у сљедећим градовима БиХ:  Сарајево (сједиште друштва), 

Бихаћ (4 подружнице), Бања Лука, Босанска Крупа, Брчко, Бугојно (3 подружнице) Бусовача (2 

подружнице), Бусовача, Цазин, Чапљина, Читлук, Добој Исток, Добој Југ, Горажде, Горњи Вакуф - 

Ускопље (2 подружнице), Грачаница, Градачац, Груде, Хаџићи, Илиџа, Јабланица, Јајце, Јелах, 

Какањ (2 подружнице), Кисељак (2 подружнице), Кључ, Ливно, Љубушки, Маглај, Мостар (2 

подружнице), Нови Травник, Оџак, Орашје, Посушје, Прозор – Рама, Сански Мост, Сарајево (3 

подружнице), Столац, Широки Бријег, Томиславград, Травник, Турбе (Травник), Тузла, Високо (2 

подружнице), Витез (2 подружнице), Завидовићи, Зеница (3 подружнице) и Жепче. Поред наведених 

подружница, постоји и 16 пословних јединица/продајних шалтера путем којих Циљно друштво 

врши продају својих услуга. 

 

У складу са наведеним, Подносилац пријаве релевантним географским тржиштем сматра тржиште 

Босне и Херцеговине. 

 

Због свега наведеног као релевантно тржиште предметне концентрације узето је тржиште пружања 

услуга неживотног осигурања  на подручју  Босне и Херцеговине. 

 

Подносилац пријаве је за потребе анализе тржишта пружања услуга неживотног осигурања 

користио податке Агенције за осигурање у Босни и Херцеговини која осигурава и води све 

релевантне податке о цјелокупном тржишту осигурања у Босни и Херцеговини. 

 

Процјена тржишног учешћа учесника концентрације и њихових конкурената на дан 31.12.2019. 

године у категорији неживотна осигурања, према подацима Агенције за осигурање БиХ: 

 

                                                                                                                                           Табела бр.2 

 

Ред. 

број 

Назив друштва 

  

Остварена премија 

(КМ) 

Тржишно 

учешће 
(%) 

1. Адриатиц осигурање д.д. 63.841.584 10,56 

2. Сарајево осигурање д.д. 63.119.444 10,44 

3. Uniqa осигурање д.д. 27.198.169 4,50 

4. Еурохерц осигурање д.д. 62.084.184 10,27 

5. Grawe осигурање д.д. 26.463.380 4,38 

6. Croatia осигурање д.д. 42.983.360 7,11 
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7. Триглав осигурање д.д. 32.536.931 5,38 

8. Централ осигурање д.д. 38.222.643 6,32 

9. Виенна осигурање д.д. 418.266 0,07 

10. АСА осигурање д.д. 31.928.546 5,28 

11. Wiener осигурање а.д. 28.444.301 4,71 

12. Дунав осигурање а.д. 23.227.107 3,84 

13. Осигурање Аура а.д. 23.481.473 3,89 

14. Дрина осигурање а.д. 23.448.281 3,88 

15. Grawe осигурање а.д. 20.014 0,00 

16. Нешковић осигурање а.д. 16.937.270 2,80 

17. Брчко осигурање д.д. 15.811.621 2,62 

18. Атос осигурање а.д. 15.362.956 2,54 

19. Микрофин осигурање а.д. 11.289.298 1,87 

20. Триглав осигурање а.д. 11.185.084 1,85 

21. Осигурање Гарант д.д. 10.619.160 1,76 

22. Еурос осигурање а.д. 10.583.654 1,75 

23. Цамелија осигурање д.д. 9.467.531 1,57 

24. Премиум осигурање а.д. 7.345.465 1,22 

25. Крајина осигурање а.д. 4.463.153 0,74 

26. САС - Супер П осигурање а.д 3.860.700 0,64 

 УКУПНО 604.343.574 100,00 

 
Учесници концентрације 

(8+10) 70.151.189 11,61 
   

  Извор: Агенција за осигурање БиХ 

 

6. Оцјена концентрације 

 

Према опису извршених или намјераваних улагања у развоју учесника концентрације Подносилац 

пријаве наводи да ASA FINANCE  куповином већинског пакета акција у Циљном друштву има 

намјеру да стекне већинско учешће у истом, те да у периоду након стицања контроле изврши 

анализу рада, радних процеса, прихода и расхода Циљног друштва, те да пословање циљног 

друштва усклади са принципима пословања и циљевима АСА Групације уопштено.  

Крајњи циљ је куповина свих акција Централ Осигурања и спајање/припајање са АСА Осигурања 

д.д. Сарајево. Обзиром да је Подносилац пријаве путем свог повезаног друштва АСА Осигурање 

присутан на  овом релевантном тржишту, планирано је да се провођењем ове концентрације 

постојећа пословна мрежа прошири и ојача, да се изврши оптимизација контроле процеса 

управљања и руковођења, те да се врши  имплементација стратешког плана развоја и јачање 

позиције друштва на тржишту осигурања уопштено. Осмишљеном политиком управљања жели се 

постићи развој и унапређење свих пословних процеса, иновације у циљу проширења тржишног 

дјеловања и учешћа кроз нове инвестиције у развој продајне мреже, све у сврху повећања 

ефикасности пословања, као и по потреби пријем нових запосленика или развој постојећих са 

фокусом на стручни кадар ради повећања конкурентности на тржишту. 

 

Подносилац пријаве као разлоге којима се концентрација правно и економски образлаже наводи да 

према подацима Агенције за осигурање у  БиХ, закључно са 31.12.2019. године, као и у претходној 

години, у сектору осигурања Босне и Херцеговине пословало је 26 друштава за осигурање и једно 

друштво за реосигурање. Од 26 друштава за осигурање, 16 друштава се бавило искључиво 

неживотним осигурањем, док су осталих десет друштава била активна у пословима и животног и 

неживотног осигурања. Укупна бруто зарачуната премија у сектору осигурања Босне и Херцеговине 
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у 2019. години је износила 762.780.531 КМ, од чега је премија неживотног осигурања износила 

604.343.574 КМ, а премија животног осигурања 158.436.957 КМ. У укупном поретку друштава за 

осигурање која су пословала у Босни и Херцеговини у 2019. години, према износу укупне премије, 

Адриатиц осигурање д.д. заузима прво мјесто с укупном премијом у износу од 68.450.802 КМ. Друго 

мјесто заузима Сарајево осигурање д.д. с укупном премијом од 67.295.992 КМ, треће мјесто Uniqa 

осигурање д.д. с укупном премијом од 63.333.054 КМ, након кога слиједе Еурохерц осигурање д.д. 

с укупном премијом од 62.084.184 КМ и Grawe осигурање д.д. с укупном премијом у износу од 

54.879.218 КМ. Мјерено Herfindahl Hirschman–овим индексом концентрације тржишта, ниво 

конкуренције на тржишту животног осигурања у Босни и Херцеговини је у 2019. години био 

умјерен. С друге стране, тржиште неживотног осигурања као и тржиште укупног осигурања, 

односно тржиште животног и неживотног осигурања се у 2019. години одликовало високим нивоом 

конкуренције. Другим ријечима, босанскохерцеговачко тржиште осигурања је неконцентрисано 

тржиште на којем је присутан велики број осигуравајућих друштава приближно исте величине. 

 

Подносилац пријаве је на тржишту осигурања у БиХ присутан путем свог повезаног друштва АСА 

Осигурање. Обзиром да је стратешко опредјељење Подносиоца пријаве (...)*. 

 

Остали ефекти које би ова концентрација требала имати и које Подносилац пријаве очекује 

стицањем контроле над Циљним друштвом, а касније и спајања /припајања са АСА Осигурање д.д. 

Сарајево, јесу да се кроз (...)*, елиминирања географског дуплицирања, те смањења и унапређење 

структуре трошкова извора финансирања оствари увећање добити, тржишног учешћа и омогућава 

даљи раст и развој исходног друштва. 

 

Обзиром да услуге неживотног осигурања у БиХ пружа 26 осигуравајућих друштава, од којих три у 

2019. години остварују тржишно учешће од преко 10 % на релевантном тржишту (Адриатиц 

осигурање д.д., Еурохерц осигурање д.д. и Сарајево осигурање д.д.), Подносилац пријаве сматра да 

провођењем предметне концентрације неће доћи до нарушавања тржишне конкуренције на 

релевантном тржишту. Напротив, структура тржишта и појединачна тржишна снага учесника на 

релевантном тржишту указују управо супротно, да провођењем ове концентрације долази до јачања 

конкуренције на начин да ће Подносилац пријаве након провођења концентрације имати већу 

тржишну снагу и повећане изгледе да успјешно конкурише поменутим највећим осигуравајућим 

друштвима. 

 

У опису и детаљном образложењу очекиваних погодности које ће настати провођенем 

концентрације са становишта потрошача наводи се да је један од кључних циљева Подносиоца 

пријаве за Циљно друштво да настоји смањити трошкове пословања, оптимизирати радне процесе, 

те понудити разноврсније услуге по повољнијим условима у односу на конкуренте. Провођењем 

предметне концентрације доћи ће до повећања броја продајних мјеста и боље географске 

покривености, што за резултат има вишеструке користи за крајње кориснике услуге. С једне стране, 

услуге осигурања ће корисницима бити лакше и боље доступне, а и сам ниво услуге ће бити 

побољшан у више сегмената као нпр.  информисање и куповина производа осигурања, а већи број 

локација уједно повећава и ефикасност приликом пријаве, процјене, обраде и исплате штета. 

Надаље, провођењем концентрације доћи ће до спајања и повећања база података у односу премије 

осигурања и штета у Босни и Херцеговини, што ће бити од користи при редизајнирању постојећих 

производа али и увођењу нових, те ће омогућити понуду производа прилагођенијих потребама и 

ризицима домаћих корисника, а бенефите ће имати  управо крајњи корисници, јер ће добити понуду 

потребних услуга по оптимизираним цијенама. 

 

Конкуренцијски савјет је у складу са чланом 17. Закона извршио анализу напријед наведених 

релевантних података (Табела бр.2), те утврдио да ће након провођења предметне концентрације, 

тржишно учешће учесника бити 11,61%, односно предметна концентрације неће довести до 

стварања доминантног положаја учесника концентрације. Анализом тржишта пружања услуга 

неживотног осигурања  на подручју  Босне и Херцеговине,  утврђено је да постоји значајан број 

конкурената са приближно истом тржишном снагом, те ни један од њих нема доминантан положај 

на овом тржишту.  
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Обзиром да предметном концентрацијом неће доћи до промјене структуре релевантног тржишта 

јачањем нити стварања доминантног положаја њених учесника, самим тим ова концентрација неће 

довести до негативних ефеката на остале стварне и потенцијалне конкуренте. 

 

Конкуренцијски савјет је Обавјештењем о поднесеној пријави концентрације, позвао све 

заинтересоване стране да изнесу мишљење или примједбу на концентрацију која ће се десити. 

Имајући у виду чињеницу да поред учесника концентрације на утврђеним релевантним тржиштима 

постоји конкуренција која није занемарива, те да се нико од конкурената није огласио на 

Обавјештење, Конкуренцијски савјет сматра да је то још један од показатеља да провођење 

предметне концентрације на тржишту не изазива забринутост конкурената о евентуалним 

негативним ефектима предметне концентрација на тржиште као и на стварну и потенцијалну 

конкуренцију.  

 

С тим у вези, Конкуренцијски савјет је утврдио да предметна концентрација не спрјечава, не 

ограничава нити нарушава тржишну конкуренцију на релевантном тржишту пружања услуга 

неживотног осигурања на подручју  Босне и Херцеговине, па је одлучио као у диспозитиву овог 

Рјешења. 

 

7. Административна такса 

 

Подносилац пријаве  на ово Рјешење, у складу  са чланом 2. став (1) тарифни број 107. тачка д) под 

1) Одлуке о висини административних такси у вези с процесним радњама пред Конкуренцијским 

савјетом («Службени гласник БиХ», број 30/06, 18/11 и 75/18), је дужан платити административну 

таксу у укупном износу од 5.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине. 

 

Подносилац пријаве је дужан доказ о обављеној уплати административне таксе доставити прије или 

приликом преузимања овог рјешења, у складу са чланом 3. ст. (1) и (2) под б) Одлуке о висини 

административних такси у вези са процесним радњама пред Конкуренцијским  савјетом. 

 

У случају да Подносилац пријаве не изврши уплату административне таксе, Конкуренцијски савјет 

ће путем Правобранилаштва Босне и Херцеговине затражити присилну наплату исте.  

 

8. 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 објаве овог Рјешења. 

 

 

 

         Предсједник 

         

          Др Стјепо Прањић 

 

 

 

 

 

 


