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РЈЕШЕЊЕ 

 

по Пријави намјере концентрације привредног субјекта Аsecco SЕЕ привредно друштво за 

трговину, консалтинг и инжењеринг д.о.о., Џемала Биједића 2, Општина Ново Сарајево,  

71000 Сарајево која се односи на куповину (..)** 1  удјела основног капитала привредног 

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

Сарајева 20, 71000 Сарајево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарајево 

октобар,  2021. године 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 (..)** подаци представљају пословну тајну 
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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 
 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

 

Број: УП-03-26-1-024-17/21 

Сарајево, 28.10. 2021. године 

 

На основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (1) тачка д), а у вези са члановима 12., 14., 16. и 

18. Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09), а рјешавајући по 

Пријави намјере концентрације привредног субјекта Аsecco SЕЕ привредно друштво за трговину, 

консалтинг и инжењеринг д.о.о., Џемала Биједића 2, Општина Ново Сарајево, 71000 Сарајево 

заступан по адвокату Дини Дураковић из адвокатског друштва ДМБ ЛЕГАЛ д.о.о. Краља Твртка 6, 

71000 Сарајево, запримљеној дана 07.07.2021. године под бројем: УП-03-26-1-024-1/21, 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на 95. (деведесетпетој) сједници одржаној дана 

28.10.2021. године, донио је  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту рачунарског програмирања на 

територији Босне и Херцеговине којом привредни субјекат Аsecco SЕЕ привредно друштво 

за трговину, консалтинг и инжењеринг д.о.о., Џемала Биједића 2, Општина Ново Сарајево, 

71000 Сарајево куповином (..)** удјела основног капитала стиче контролу над привредним 

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

Сарајева 20, 71000 Сарајево, у смислу члана 12. став (1) тачка б) под 1) Закона о 

конкуренцији. 

 

2. Обавезује се Подносилац пријаве, привредни субјекат Аsecco SЕЕ привредно друштво за 

трговину, консалтинг и инжењеринг д.о.о., Џемала Биједића 2, Општина Ново Сарајево, 

71000 Сарајево, да уплати административну таксу у укупном износу од 5.000,00 КМ (пет 

хиљада конвертибилних марака) 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. 

 

 

Образложење 

 

Конкуренцијски савјет је дана 07.07.2021. године, запримио под бројем: УП-03-26-1-024-1/21 

поднесак који се односи на Пријаву намјере концентрације и допуну Пријаве под бројем: УП-03-26-

1-024-1/21 од 09.07.2021. године која се односи на куповину (..)** привредног субјекта BS Тelecom 

Solution д.о.о. Сарајево, Друштво за инжењеринг и развој, Бранилаца Сарајева 20, 71000 Сарајево 

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 смислу члана 12. 

став (1) тачка б) Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) (у даљем 

тексту: Закон). 

 

Анализом поднесене Пријаве и приложене документације утврђено је да је иста непотпуна, стога је 

Конкуренцијски савјет актом број: УП-03-26-1-024-3/21 од 21.07.2021. године затражио допуну исте. 
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Подносилац пријаве је дана 26.07.2021. године актом број: УП-03-26-1-024-4/21 затражио 

продуженје рока за доставу истог, што је и одобрено актом број: УП-03-26-1-024-5/21. 

 

Дана 04.08.2021. године Конкуренцијски савјет је запримио под бројем: УП-03-26-1-024-6/21 

допуну Пријаве, те актом број: УП-03-26-1-024-7/21 од 06.08.2021. године затражио одређена 

појашњења и допуну. 

 

Предметна Пријава је допуњена поднеском запримљеним под бројем: УП-03-26-1-024-8/21 од 

11.08.2021. године, те поднеском број: УП-03-26-1-024-9/21 од 31.08.2021. године. 

 

Конкуренцијски савјет актом број: УП-03-26-1-024-10/21 од 14.09.2021. године затражио допуну 

исте, те је Подносилац пријаве исту допунио поднеском запримлјеним под бројем: УП-03-26-1-024-

11/21 од 17.09.2021. године и поднеском број: УП-03-26-1-024-12/21 од 22.09.2021. годин 

 

По пријему документације Конкуренцијски савјет је утврдио да је Пријава комплетна и издао 

Потврду о пријему комплетне и уредне Пријаве, у складу са чланом 30. став (3) Закона о 

конкуренцији, дана  27.10.2021. године, актом број: УП-03-26-1-024-15/21. 

 

Конкуренцијски савјет је, у складу с чланом 16. став (4) Закона, издао Обавјештење о достављеној 

Пријави број: УП-03-26-1-024-13/21 од дана 06.10.2021. године, које је у Независним новинама 

објављено дана 08.10.2021. године, и позвало све заинтересоване стране на достављање писаних 

коментара о намјераваној концентрацији. На предметно Обавјештење нису достављени коментари 

заинтересованих страна. 

 

Подносилац пријаве је навео, у складу с чланом 30. став (2) Закона, да није поднио нити планира  

поднијети Захтјев за оцјену концентрације другим надлежним органима за заштиту конкуренције 

изван територије Босне и Херцеговине. 

 

Конкуренцијски савјет у поступку оцјене допуштености предметне концентрације је утврдио 

сљедеће чињенице: 

 

Пријава је поднесена у смислу члана 16. став (2) Закона, те увидом у достављену документацију 

утврђено је, да је уплаћена административна такса. 

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници предметне концентрације су привредни субјекат  Аsecco SЕЕ привредно друштво за 

трговину, консалтинг и инжењеринг д.о.о., Џемала Биједића 2, Општина Ново Сарајево,  71000 

Сарајево и привредни субјекат BS Тelecom Solution д.о.о. Сарајево, Друштво за инжењеринг, развој 

и услуге, Бранилаца Сарајева 20, 71000 Сарајево - BS Тelecom Solution. 

 

1.1.  Привредни субјекат Аsecco SЕЕ привредно друштво за трговину, консалтинг и 

инжењеринг д.о.о., Џемала Биједића 2, Општина Ново Сарајево,  71000 Сарајево - Аsecco  

 

Аsecco SЕЕ Привредно друштво за трговину, консалтинг и информациони инжињеринг д.о.о. 

Сарајево је друштво са ограниченом одговорношћу које је основано у складу са законима Босне и 

Херцеговине, са сједиштем у улици Џемала Биједића 2, 71000 Сарајево, регистровано у регистру 

пословних субјеката Општинског суда у Сарајеву, под матичним бројем субјекта (МБС): 65-01-

0333-11 са уписаним основним капиталом од 132.000,00 КМ („Аsecco” или „Подносилац пријаве"). 

 

Аsecco је у 100% власништву привредног субјекта  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPOLKA 

AKCYJNA (у даљем тексту: Групација Аsecco SЕЕ) , друштва основаног у складу са законима 



4 

 

државе Пољске, са сједиштем у Олцхоwа 14, Рзесзоw-Пољска, регистровано код окружног суда у 

Рзесзоwу - Пољска под бројем 180248803. 

 

Привредни субјекат Аsecco се бави пословним дјелатностима у оквиру шифре дјелатности - Област 

62 из Класификације дјелатности БиХ, односно дјелатностима рачунарског програмирања, 

савјетовања и дјелатностима у вези са њима. 

  

Привредни субјекат Аsecco пружа сљедеће услуге и продаје сљедеће производе: креирање и 

имплементација комплетног централног софтвера банака, креирање и имплементација посебних 

компоненти софтвера банке у складу са услугама и производима које нуди банка те у складу са 

захтјевима регулаторних тијела (Агенција за банкарство ФБиХ и Агенција за банкарство РС), 

одржавање постојећих софтвера, дорада постојећих софтвера, услуга СааС (софтвер као услуга) — 

изнајмљивање софтвера. 

  

(..)**.. 
 

Аsecco обавља своју основну пословну дјелатност у сједишту привредног субјекта, као и у 

подружницама које се налазе у Тузли и Бања Луци. 

 

Подносилац пријаве је дио Групације Аsecco SЕЕ чије сједиште је у Пољској, а матична компанија 

Asseco South Eastern Europe S.A. Grupacija Asseco SEE, осим Подносиоца пријаве, на тржишту Босне 

и Херцеговине послује и путем сљедећих друштава: 

 

• Привредни субјекат Payten д.о.о. Сарајево, са сједиштем у улици Џемала Биједића 2, 71000 

Сарајево, регистровано у регистру пословних субјеката Општинског  суда у Сарајеву, под 

матичним бројем субјекта (МБС): 65-01-0363-18 („Payten ") са уписаним основним 

капиталом од 390.288,40 КМ и у 100% власништву је привредног субјекта Asseco South 

Eastern Europe S.A. путем привредног субјекта PAYTEN SPÓLKA Z OGRANICZONA 

ODPOWIEDZIALNOSCIAÌ из Пољске Друштво Payten има подружницу у Бања Луци. 

 

• Привредни субјекат Мonri Group, д,о.о, са сједиштем у улици Џемала Биједића 2, 71000 

Сарајево, регистровано у регистру пословних субјеката Општинског  суда у Сарајеву, под 

матичним бројем субјекта (МБС): 65-01-0221-18 са уписаним основним капиталом 

2.552.579,00 КМ („Мonri Group") је у 100% власништву привредног субјекта Payten, и 

искључиви је власник друштва Monri Payments д.о.о. Загреб, са сједиштем у Радничка цеста 

бб, Загреб, Р. Хрватска; 

 

Оба повезана друштва Групације Аsecco SЕЕ на тржишту Босне и Херцеговине су активна на истом 

тржишту као и Подносилац пријаве, односно на тржишту рачунарског програмирања (шифра 

дјелатности — Област 62). 

 

Друштво Payten врши продају сљедећих роба и пружа сљедеће услуге: продаја банкомата и ПОС 

уређаја, продаја пратеће опреме и резервних дијелова за банкомате и ПОС уређаје, продаја софтвера 

за банкомате и ПОС уређаје, услуге изнајмљивања банкомата и ПОС уређаја, услуге одржавања 

банкомата и ПОС уређаја и комплетне мреже, услуге дораде постојећих софтвера на банкоматима и 

ПОС уређајима, Е- commerce пословање. Клијенти друштва Паyтен су комерцијалне банке са 

сједиштем на територији цијеле Босне и Херцеговине. 

 

Друштво Мonri Group д.о.о. Сарајево пружа услуге рачунарског програмирања за потребе друштва 

Monri Payments д.о.о, Загреб чији клијенти су правна лица која примају слијеће услуге: креирања и 

одржавања софтвера (виртуелни ПОС) за плаћање на продајним мјестима на интернету, креирања и 

одржавања софтвера за плаћање на ПОС уређајима на физичким мјестима продаје (енг. Single ПОС). 
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1.2. Привредни субјекат BS Тelecom Solution д.о.о. Сарајево, Друштво за инжењеринг, 

развој и услуге, Бранилаца Сарајева 20, 71000 Сарајево - BS Тelecom Solution – Циљно 

друштво 

 

Привредни субјекат BS Тelecom Solution д.о.о. Сарајево, Друштво за инжењеринг, развој и услуге, 

Бранилаца Сарајева 20, 71000 Сарајево је основан у складу са законима Босне и Херцеговине, са 

сједиштем у улици Бранилаца Сарајева број 20, 71000 Сарајево, уписано у регистар пословнíх 

субјеката Општинског суда у Сарајеву под матичним бројем субјекта (МБС): 65-01-0490-12 са 

уписаним основним капиталом од 82.502,71 КМ.  

 

BS Тelecom Solution је у 100% власништву привредног субјекта BS ТS a.s., Мокра 1289/1а, Цходов, 

149 00 Праг, Р. Чешка је уписан у привредни  регистар Општинског суда у Прагу под регистарским 

бројем 05591287 као акционарско друштво. 

 

Основна пословна дјелатност BS Тelecom Solution је рачунарско програмирање (у складу са 

Обавјештењем о разврставању правног лица према класификацији дјелатности КД БиХ 2010, шифра 

дјетатности: 62,01).  

 

Производи и услуге које нуди укључују ИТС (софтверско рјешење за интелигентне системе за 

управљање саобраћајем на аутопуту и магистралним путевима), Smart City (софтверска рјешења за 

дигитализацију сервиса у градовима, нпр. паметни паркинг системи паметно управљање 

саобраћајем у граду, паметни јавни превоз, итд Billing (софтверско рјешење за обрачун и наплату 

сервиса као што су телеком услуге, струја, вода итд.), CRM (софтверско рјешење за управљање 

подацима о корисницима услуга), ERP (софтверско рјешење за управљање пословним процесима у 

компанијама), БИ (софтверско рјешење за креирање извјештаја), IOT (платформа за комуникацију 

са различитим сензорима), SkyTracker  (платформа за управљање возним парком компанија), F-

SMSC (рјешење за слање, пријем и просљеђивање СМС порука), Medio (централа за фиксну 

телефонију са напредним сервисима). 

 

BS Тelecom Solution није власник капитала нити у једном другом друштву, на територији Босне и 

Херцеговине или у иностранству.  

 

 

2. Правни основ концентрације 

 

Уз Пријаву намјере концентрације је као правни основ достављен  Меморандумом о разумијевању 

закључен између Подносиоца пријаве и друштва BS ТS a.s  Праг, Р. Чешка дана 01.07.2021. године, 

којим су стране изразиле заједничку намјеру да закључе уговор о купопродаји на основу којег би 

Подносилац пријаве стекао удио у Циљном друштву односно у привредном субјекту BS Тelecom 

Solution удио  који (..)**.....  
 

Након испуњења услова који су одређени у предметном меморандуму, укључујући и добијање 

рјешења Конкуренцијског савјета БиХ којим се намјеравана трансакција оцјењује дозвољеном, 

стране су се усагласиле да ће имплементиратí предметну трансакцију. 

 

Трансакција представља намјеру концентрације у смислу члана 12. става 1. тачке б) под 1) Закона о 

конкуренцији, односно стицање контроле или превладавајућег утицаја једног или више привредних 

субјеката над другим привредним субјектом или групом привредних субјеката, дијелом другог 

привредног субјекта, или дијеловима других привредних субјеката, и то стицањем већине удјела у 

основном капиталу. 
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Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет сматра да предложена трансакција представља 

концентрацију у смислу члана 12. став (1) тачка б) под 1) Закона о конкуренцији. 

 

 

3. Правни оквир оцјене концентрације  

 

Конкуренцијски савјет је у поступку оцјене концентрације примијенио одредбе Закона, Одлуке о 

утврђивању релевантног тржишта («Службени гласник БиХ», бр. 18/06 и 34/10), те Одлуке о начину 

подношења пријаве и критеријума за оцјену концентрација привредних субјеката. 

 

Конкуренцијски савјет је, на основу члана 43. став (7) Закона, користио судску праксу Европског 

суда и одлуке Европске комисије, као и критеријуме и стандарде из Обавјештења Европске 

Комисије о израчуну укупног прихода у складу с Уредбом Савјета (ЕЕЗ) број: 4064/89 о контроли 

концентрације привредних субјеката. 

 

 

 

4.  Обавеза пријаве концентрације 

 

Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката са сједиштем у Босни и Херцеговини, у 

смислу члана 14. став (1) под б) Закона, у вези са чланом 2. Одлуке о начину подношења пријаве и 

критеријима за оцјену концентрације привредних субјеката, постоји ако укупни годишњи приход 

сваког од најмање два привредна субјекта учесника концентрације остварен продајом роба и/или 

услуга на тржишту Босне и Херцеговине износи најмање 8.000.000,00 КМ по завршном рачуну у 

години која је претходила концентрацији, или ако је њихов заједнички удио на релевантном 

тржишту већи од 40,00%.  

 

Према подацима из Пријаве, укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника 

концентрације (и њихових повезаних привредних субјеката), на дан 31. децембар 2020. године, као 

години која претходи концентрацији, износи:  

 

Табела 1. 
Укупни приход (КМ) Групација Аsecco SЕЕ*  BS Тelecom Solution Сарајево** 

 КМ KM 

БиХ (..)** (..)** 

Свијет (..)** (..)** 

 

Извор: Подаци из Пријаве о намјери концентрације  

*консолидовани 

** неконсолидовани 

Напомена: Подносилац пријаве наводи да када се припремају консолидовани финансијки извјештаји 

исти се сачињавају у складу са Међународним стандардима финансијког извјештавања број 10 – 

Консолидовани финансијки извјештаји. Сходно правилима, консолидовани финансијки извјештаји 

не приказују прости приказ збира  свих прихода која су остварила друштва која припадају 

групацији. Штавише, приликомј припремања консолидованих финансијских извјештаја врши се 

елиминација, тј. искључују се сви приходи произишли из трансакција између повезаних правних лица 

тј. правних лица која припадају групацији. 

  

Годишњи приходи учесника концентрације (Табела 1.) представљају укупне приходе (без пореза на 

додану вриједност и других пореза) који се односе на учеснике концентрације на тржишту Босне и 

Херцеговине), у смислу члана 9. тачка х) Одлуке о начину подношења пријаве и критеријима за 

оцјену концентрација привредних субјеката. 
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На основу наведених података учесници концентрације су испунили услов укупног оствареног 

годишњег прихода, у смислу члана 14. став (1) Закона, те су били у обавези поднијети Пријаву. 

 

 

5.  Релеватно 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, 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. 

 

Подносилац пријаве је као релевантно тржиште навео, тржиште рачунарског програмирања 

 

Групација Аsecco SЕЕ је активна на тржишту рачунарског програмирања. Сва три друштва која 

припадају овој групацији (Подносилац пријаве, Payten и Мonri Group) активни су на истом тржишту.  

 

Надаље, сва три наведена друштва активна су на цијелој територији Босне и Херцеговине или путем 

својих подружница или на начин да имају клијенте на територији цијеле Босне и Херцеговине. 

 

Друштво BS Тelecom Solution је такођер активно на тржишту рачунарског програмирања, те је у 

пружању услуга и производа на овом тржишту, активно на цијелој територији Босне и Херцеговине. 

 

С обзиром да Подносилац пријаве и повезана друштва из групације Аsecco SЕЕ, као и Циљно 

друштво, остварују приходе на релевантном производном тржишту на подручју цијеле Босне и 

Херцеговине, као релеватно географско тржиште Подносилац пријаве наводи тржиште Босне и 

Херцеговине. 

 

Слиједом наведеног, под релевантним тржиштем предметне концентрације, сматрат ће се тржиште 

рачунарског програмирања на територији Босне и Херцеговине. 

 

 

5.1. Анализа релевантног тржишта концентрације  

Према подацима достављеним у Пријави, укупно заједничко учешће учесника концентрације и 

њихових повезаних друштава (Табела 2.) који су присутни на тржишту Босне и Херцегине:  
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Табела 2. Процјена тржишних удјела учесника концентрације и њихових повезаних друштава 

на релевантном тржишту    

 

Назив привредног субјекта  

% укупних прихода у дјелатности 

према заданим критеријима 

административне јединице и 

величине привредног субјекта 

2020 

1 Symphony Group  д.о.о. Сарајево 5,36 

2 HUAWEI TECHNOLOGIES д.о.о. Бања Лука                                               4,55 

3 BS TS д.о.о. Сарајево 3,96 

4 NSoft д.о.о. Мостар 3,01 

5 ZIRA д.о.о. Сарајево 2,17 

6 Atlantbh д.о.о. Сарајево 2,14 

7 ИNFOBIP BiH д.о.о. Сарајево 2,00 

8 Virgin Pulse д.о.о. Тузла 1,90 

9 Authority Partners д.о.о. Сарајево 1,81 

10 BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS д.о.о. Сарајево 1,75 

11 Comtrade д.о.о. Сарајево 1,73 

12 KLIKA д.о.о. Сарајево 1,71 

13 COMBIS д.о.о. Сарајево 1,69 

14 ASSECO SEE д.о.о. Сарајево 1,57 

15 GLASFASER CONNECT BH д.о.о. Илиџа 1,55 

16 Mistral Technologies д.о.о. Сарајево 1,55 

17 MINISTRY OF PROGRAMMING д.о.о. Сарајево 1,53 

18 PAYTEN д.о.о. Сарајево 1,45 

19 Monetize Ad д.о.о. Тузла 1,37 

20 Comtrade System Integration д.о.о. Сарајево 1,26 

21 Monri Group д.о.о. Сарајево 0,10 

22 Остали (701 привредни субјект) 55,84 

23 Укупно (3+14+18+21) 7,08 

24 Укупно  100% 

 

Извор:: Подаци из пријаве и извјештаја ЛРЦ БиС анализе за дјелатност рачунарско програмирање 

 

У Пријави је наведено да код процјене тржишних удјела учесника намјераване концентрације и 

њихових главних тржишних конкурената, да су кориштени извјештаји ЛРЦ БИС анализе за 

дјелатност рачунарско програмирање (класификација дјелатности: 620), те да број компанија у БиХ 

које имају основну шифру дјелатностí 620 је у 2020, години био 772, а укупан приход од продаје на 

овом тржишту је износио 642.173.659 КМ.  

 

Надаље, табеларни приказ представља преглед најуспјешнијих компанија по приходима од основне 

дјелатности (преузет из предметног ЛРЦ БИС извјештаја), те садржи попис 21 најуспјешнијих 

компанија. 
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Конкуренцијски савјет, анализом података у смислу члана 17. Закона (посебно структуре 

релевантног тржишта, тржишних учешћа учесника концентрације и конкурената -Табела 2.), је 

утврдио да заједничко тржишно учешће учесника концентрације на релевантном тржишту  

рачунарског програмирања у Босни и Херцеговини је знатно испод тржишног учешћа од 40,0%, у 

смислу члана 9. Закона, који претпоставља да привредни субјекат може имати доминантни положај 

на релевантном тржишту. 

 

6. Оцјена концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је у поступку доношења Рјешења утврдио да на релевантном тржишту 

дјелује већи број привредних субјеката који се баве рачунарским програмирањем у Босни и 

Херцеговини. 

 

(..)**... 
 

 

Конкуренцијски савјет је анализом релевантних података, у смислу члана 17. Закона, оцијенило да 

провођењем предметне концентрације неће доћи до нарушавања тржишне конкуренције, односно 

стварања или јачања доминантне позиције учесника концентрације. 

 

Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је оцијенио допуштеном предметну концентрацију у 

смислу члана 18. став (2) тачка а) Закона, 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 принудну 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 сц.  Амир Каралић 


