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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

 

Број: УП-05-26-1-003-22/20 

Сарајево, 23.04.2020. 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., 17. и  18. Закона о конкуренцији («Службени гласник БиХ», 

бр. 48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући по заједничкој Пријави концентрације привредних субјекaта 

Проинтер ИТСС д.о.о., Вука Караџића 2, 78 000 Бања Лука и Kaldera company д.о.о. Лакташи, 

Кобатовци бб, 78 250 Лакташи, запримљеној дана 08.01.2020. године под бројем: УП-05-26-1-003-

1/20, на 68. (шестдесетосмој) сједници одржаној дана  23.04.2020. године, је донио  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту производње уређаја за дистрибуцију и 

контролу електричне енергије на подручју Босне и Херцеговине која ће настати стицањем 

контроле привредног субјекта Проинтер ИТСС д.о.о. Бања Лука над привредним субјектом Kaldera 

company д.о.о. Лакташи, куповином  власничког пакета од (..)**1 % учешћа основног капитала.  
 

2. Обавезују се привредни субјекти Проинтер ИТСС д.о.о., Вука Караџића 2, 78 000 Бања Лука и 

Kaldera company д.о.о. Лакташи, Кобатовци бб, 78 250 Лакташи да плате административну таксу у 

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

 

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

 

4. Ово Рјешење је коначно и биће објављено у «Службеном гласнику БиХ», службеним гласницима 

ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Конкуренцијски савјет је запримио под бројем: УП-05-26-1-003-1/20 дана 08.01.2020. године, 

оригинал запримљен дана 13.01.2020. године, поднесак под називом Намјера пријаве 

концентрације (број: 32-01/2020 од 08.01.2020. године - у даљем тексту: Пријава) привредног 

субјекта Проинтер ИТСС д.о.о., Вука Караџића 2, 78 000 Бања Лука (у даљем тексту: Проинтер 

ИТСС), којом исти намјерава стећи већинску  контролу над привредним субјектом Kaldera 

company д.о.о. Лакташи, Кобатовци бб, 78 250 Лакташи (у даљем тексту: Kaldera company или 

циљано друштво).  

 
1 (..)*подаци представљају пословну тајну у смислу члана 34. Закона 
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Ријеч је о заједничкој Пријави концентрације привредних субјеката Проинтер ИТСС и Kaldera 

company.  

 

Увидом у запримљену Пријаву и прилоге уз исту Конкуренцијски савјет је утврдио да достављено 

треба допунити те је у том смислу дана 31.01.2020. године актом број: УП-05-26-1-003-2/20 упутио 

Захтјев за допуном Пријаве концентрације, а затим накнадно и дана 17.02.2020. године актом број: 

УП-05-26-1-003-5/20 и дана 06.03.2020. године актом број: УП-05-26-1-003-8/20.  

 

Подносиоци пријаве су тражено доставили дана 07.02.2020. године поднеском запримљеним под 

бројем: УП-05-26-1-003-4/20, дана  28.02.2020. године поднесцима запримљеним под бројем: УП-

05-26-1-003-6/20 и бројем: УП-05-26-1-003-7/20. 

 

Дана 25.03.2020. године поднеском запримљеним под бројем: УП-05-26-1-003-14/20 (оригинал 

запримљен дана 30.03.2020. године) Подносиоци пријаве су Конкуренцијском савјету доставили 

Ургенцију за рјешавање предметног поступка .   

 

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

Пријави, у смислу члана 30. став (3) Закона, дана 22.04.2020. године актом број: УП-05-26-1-003-

20/20.   

 

Конкуренцијски савјет је, у складу са чланом 16. став (4) Закона, дана 10.04.2020. године издао 

Обавјештење о достављеној Пријави број: УП-05-26-1-003-17/20 у којем су објављени подаци о 

намјераваној концентрацији и то у дневним новинама „Дневни аваз“  и веб страници 

Конкуренцијског савјета, те том приликом позвао све заинтересоване стране на достављање 

писаних коментара о провођењу исте.  

 

На издато Обавјештење Конкуренцијски савјет није запримио било какве коментаре.  

 

Конкуренцијски савјет је анализом Пријаве утврдио сљедеће чињенице: 

 

Пријава је поднесена, у смислу члана 16. став (1) Закона о конкуренцији обзиром да је правни 

основ предметне концентрације Уговор о купопродаји и преносу учешћа који је потписан 25. 

децембра 2019. године.  

 

Подносилац пријаве је у Пријави навео да нема обавезу пријаве концентрације органима за 

конкуренцију других земаља.  

 

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници предмете концентрације су привредни субјекти Проинтер ИТСС д.о.о., Вука Караџића 2, 

78 000 Бања Лука и Kaldera company д.о.о. Лакташи, Кобатовци бб, 78 250 Лакташи.  

 

 

1.1.  Проинтер ИТСС д.о.о. Бања Лука   

 

Проинтер ИТСС д.о.о., Вука Караџића 2, 78 000 Бања Лука је регистрован у судском регистру 

Окружног привредног суда у Бања Луци, под Матичним бројем субјекта уписа МБС 57-01-0142- 

15.  
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Оснивачи овог привредног субјекта су физичка лица (..)** Зворник, (..)**Зворник и (..)**, 

Република Србија.  

 

Основни предмет пословања овог привредног субјекта је трговина на велико рачунарима, 

периферном опремом и софтвером. 

 

 

1.1.1. Повезана друштва привредног субјекта Проинтер ИТСС д.о.о. Бања Лука   

 

Проинтер ИТСС д.о.о. Бања Лука  је оснивач и власник (..)**% учешћа у привредном субјекту 

(..)** д.о.о. Сарајево (матични број уписа (..)**, (..)**71 000 Сарајево који, према наводима из 

Пријаве, не послује у релевантним дјелатностима нити на релевантном тржишту.  

 

1.2.  Kaldera company д.о.о. Лакташи, циљано друштво 

 

Повезана друштва привредног субјекта Kaldera д.о.о. Лакташи, Кобатовци бб, 78 250 Лакташи је 

регистрован у судском регистру Окружног привредног суда у Бања Луци, под Матичним бројем 

субјекта уписа МБС л-7201-00.  

 

Привредни субјекат Kaldera company основан је од стране физичког лица (..)**Лакташи са 

учешћем од 100% у основном капиталу. 

 

Основни предмет пословања овог привредног субјекта је производња уређаја за дистрибуцију и 

контролу електричне енергије.  

 

 

         1.2.1. Повезана друштва привредног субјекта Kaldera company 

 

Привредни субјекат Kaldera company нема повезаних привредних субјеката.  

 

 

2. Правни оквир оцјене концентрације 

 

Конкуренцијски савјет у провођењу поступка оцјене допуштености концентрације примијенио је 

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 Смјеренице за оцјену хоризонталних 

/вертикалних концентрација.  

 

 

3. Правни основ и облик концентрације 

 

Предметна концентрација представља стицање/куповина власничког пакета од (..)**% учешћа 

привредног субјекта Kaldera company од стране привредног субјекта Проинтер ИТСС и (..)**.  
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(..)** 

 

Оба правна субјекта су сачинила неопходну пратећу документацију која је неопходна за 

реализацију Уговора. 

 

Након закључења Купопродајног уговора Kaldera company продаје својих (..)**% учешћа, за 

укупну уговорену цијену од (..)**КМ, привредном субјекту Проинтер ИТСС које купује (..)**% 

учешћа, за укупну уговорену цијену од (..)**КМ. Након наведеног учешћа ових привредних 

субјеката у уписаном и уплаћеном основном капиталу друштва Kaldera company износиће: 

 

- Kaldera company (..)**% укупног оснивачког учешћа, изражено у новчаној 

протувриједности: (..)**КМ  

- Проинтер ИТСС (..)**% укупног оснивачког учешћа изражено у новчаној 

протувриједности: (..)**КМ  

 

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  

стицањем већине учешћа основног капитала, у смислу члана 12. став (1) тачка б) под 1) Закона.  

 

 

4. Обавеза пријаве концентрације 

 

Обавеза пријаве концентрације настаје, у смислу одредбе члана 14. став (1) Закона, када укупни 

годишњи приход свих учесника концентрације остварен продајом роба и/или услуга на свјетском 

тржишту износи 100.000.000,00 КМ по завршном рачуну у години која је претходила 

концентрацији и да укупни годишњи приход сваког од најмање два привредна субјекта учесника 

концентрације остварени продајом роба и/или услуга на тржишту Босне и Херцеговине износе 

најмање 8 милиона КМ по завршном рачуну у години која је претходила концентрацији, или ако је 

њихово заједничко учешће на релевантном тржишту веће од 40,0%. 

 

Укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника концентрације и повезаних друштава, на 

дан 31. децембра 2018. године: 

 

Табела 1.      

Укупан годишњи приход (КМ) 

 

Проинтер ИТСС Kaldera company 

БиХ (..)** (..)** 

Свијет (..)** (..)** 

Извор: подаци из Пријаве/допуне Пријаве те финансијских извјештаја  

 

Учесници  концентрације су испунили услов из члана 14. став (1) тачка б) Закона.  

 

 

5. Прикупљање података од трећих лица 

 

Конкуренцијски савјет се захтјевима за достављањем информација и података, у циљу појашњења 

релевантног тржишта и тржишних учешћа учесника на истом, дана 06.03.2020. године обратио 

Агенцији за статистику БиХ, Републичком заводу за статистику и Федералном заводу за 
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статистику (акти број: УП-05-26-1-003-11/20, број:  УП-05-26-1-003-10/20 и број: УП-05-26-1-003-

9/20). 

 

Републички завод за статистику је дјелимично доставио тражено и то поднеском запримљеним под 

бројем: УП-05-26-1-003-12/20 дана 13.03.2020. године (оригинал запримљен дана 18.03.2020. 

године).  Обзиром да се Агенција за статистику БиХ и Федерални завод за статистику на упућене 

акте нису очитовали ургнеције за достављење траженог упућене су дана 06.04.2020. године актом 

број: УП-05-26-1-003-16/20 и актом број: УП-05-26-1-003-15/20.   

 

Федерални завод за статистику је дјелимично доставио тражено и то поднеском запримљеним под 

бројем: УП-05-26-1-003-19/20 дана 14.04.2020. године. 

 

6. Релевантно тржиште предметне 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, релевантно тржиште у 

производном смислу обухвата 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 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. 

 

Сходно дјелатностима и пословним активностима учесника у концентрацији релевантно тржиште 

предметне концентрације дефинише се као тржиште производње уређаја за дистрибуцију и 

контролу електричне енергије.  

 

Релевантно географско тржиште предметне концентрације је тржиште Босне и Херцеговине.  

 

Релевантно тржиште предметног поступка је с тога тржиште производње уређаја за дистрибуцију и 

контролу електричне енергије у Босни и Херцеговини.  

 

(..)** 

 

Како се наводи у Пријави Проинтер ИТСС није директно нити индиректно путем других правних 

лица учествовао на тржишту производње уређаја за дистрибуцију и контролу електричне енергије.  

 

Проинтер ИТСС истиче да тржиште производње уређаја за дистрибуцију и контролу електричне 

енергије, поред привредног субјекта Kaldera company у БиХ чине још пет привредних субјеката 

који су учеснику концентрације највећи конкуренти али и десетине мањих који се баве истом 

дјелатношћу.  

 

У Пријави и Допуни Пријаве достављен је податак о структури укупне вриједности расписаних 

тендера у Босни и Херцеговини у 2018. години у категоријама електрични апарати за укључивање 

и искључивање или заштиту струјних кола (948.434,00 ЕУР (1.854.975,67 КМ) односно 4,9%), 
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дијелови апарата за дистрибуцију и управљање електричном енергијом (840.563,00 ЕУР 

(1.643.998,33 КМ) односно 4,3%) те електрична опрема и апарати (17.691.427,00 ЕУР 

(34.601.423,66 КМ) односно 90,8%), а који припадају овој претежној дјелатности. Укупна 

вриједност расписаних тендера износила је 19.480.424 ЕУР, у протувриједности 38.100.397,66 КМ. 

 

Највећи тржишни конкуренти привредног субјекта Kaldera company су: Елнос БЛ д.о.о. Бања Лука, 

Делинг д.о.о. Тузла, Elcom  д.о.о. Тузла, Малком д.о.о. Тузла те Далековод д.о.о. Мостар.  

 

Тржишно учешће привредног субјекта Kaldera company на тржишту БиХ за дјелатност 27.12. 

производње уређаја за дистрибуцију и контролу електричне енергије према критеријуму  укупног 

пословног прихода и услуга за ову регистровану дјелатност у 2018. години ((..)** КМ) је износило 

(..)**% имајући у виду укупну вриједност објављених тендера (38.100.397,67 КМ). 

 

Проинтер ИТСС није пословао на тржишту производње уређаја за дистрибуцију и контролу 

електричне енергије те самим тим нема остварено тржишно учешће.  

 

Слиједом наведеног тржишно учешће конкурената на тржишту производње уређаја за 

дистрибуцију и контролу електричне енергије у Босни и Херцеговини износило је (..)**%.  

 

 

7. Оцјена концентрације  

 

Конкуренцијски савјет је при оцјени допуштености концентрације имао у виду да, према наводима 

из Пријаве, привредни субјекат Проинтер ИТСС до сада није директно нити индиректно путем 

других правних лица учествовао на тржишту производње уређаја за дистрибуцију и контролу 

електричне енергије те самим тим нема остварено ни тржишно учешће. Слиједом наведеног 

произилази да неће доћи до промјене тржишних учешћа учесника на тржишту производње уређаја 

за дистрибуцију и контролу електричне енергије у Босни и Херцеговини.  

 

Конкуренцијски савјет је с тога оцијенио предметну концентрације допуштеном, у смислу члана 

18. став (2) Закона, те одлучио као у диспозитиву овог Рјешења. 

 

 

8. 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 дужнан платити 

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

Херцеговине. 

 

У складу са одредбом члана 3. став (2) тачка б) Одлуке о висини административних такси у вези с 

процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом, Подносиоци пријаве након извршене уплате 

су дужни уплатницу као доказ о извршеној уплати административне таксе доставити 

Конкуренцијском савјету, прије достављања Рјешења.  

 

Уколико Подносилац пријаве не изврши уплату административне таксе, Конкуренцијски савјет ће 

покренути поступак принудне наплате по процедури која је прописана чланом 18. Закона о 

административним таксама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број: 16/02, 19/02, 

43/04, 8/06, 76/06, 76/07 и 3/10).  

 



 8 

Слиједом наведеног Конкуренцијски савјет је одлучио као у тачки 2. диспозитива овог Рјешења. 

 

9. 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.  

      

 

 

 

                           Предсједница         

                 

                                             Мр Аријана Регода – Дражић 

 

 

 

 

 

 

 

 


