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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

 

Број: УП- 05-26-1-005- 14/18 

Сарајево,     02.08.2018. 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 Пријави концентрације привредног субјекта Мтел а.д. 

Бања Лука, Вука Караџића 2, 78 000 Бања Лука, заступаног по адвокатима Минела Шеховић, 

Скендерпашина 1, 71 000 Сарајево и Владмир Маркуш, Српска 2,  57 000 Бања Лука, запримљеној 

дана 15.02.2018.године под бројем: УП- 05-26-1-005-1/18, на 33. (тридесеттрећој) сједници 

одржаној дана 02.08.2018. године, је донијело  

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту пружања услуга фиксне телефоније, 

мобилне телефоније, услуга интернета и услуга радио и ТВ програма у Босни и Херцеговини, 

која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Мтел а.д. Бања Лука над привредним 

субјектом Телрад Нет д.о.о. Бијељина и то куповином 100% удјела у привредном субјекту 

Телрад Нет д.о.о. Бијељина.   

 

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

 

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

гласилима 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- 05-26-1-005-1/18 дана 15.02.2018. године, 

Пријаву концентрације (у даљем тексту: Пријава) привредног субјекта Мтел а.д. Бања Лука, Вука 

Караџића 2, 78 000 Бања Лука (у даљем тексту: Мтел или Подносилац пријаве), заступаног путем 

адвоката Минеле Шеховић, Скендерпашина 1, 71 000 Сарајево и адвоката Владмира Маркуша, 

Српска 2,  57 000 Бања Лука, којом исти намјерава стећи појединачну контролу над привредним 

субјектом Телрад Нет д.о.о. Бијељина, Хасе број 1, Бијељина (у даљем тексту: Телрад Нет или 

циљано друштво).  
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Увидом у поднесену Пријаву Конкуренцијски савјет је утврдио да иста није потпуна и комплетна, 

у смислу члана 30. Закона о конкуренцији («Службени гласник БиХ», бр. 48/05, 76/07 и 80/09 (у 

даљем тексту: Закон) и чл. 9. и 11. Одлуке о начину подношења пријаве и критеријима за оцјену 

концентрације привредних субјеката, те је у складу са чланом 31. Закона затражио допуну исте 

дана 04.04.2018. године актом број: УП- 05-26-1-005-2/18.  

 

Подносилац пријаве је дана 11.04.2018. године поднеском запримљеним под бројем: УП- 05-26-1-

005-3/18 затражио продужење рока како би комплетирао предметну Пријаву. Конкуренцијски 

савјет је захтјев оцијенио оправданим, те је актом број: УП- 05-26-1-005-4/18  дана 12.04.2018. 

године одобрио додатни рок за доставу.  

 

Подносилац пријаве је тражену допуну доставио дана 27.04.2018. године поднеском број: УП- 05-

26-1-005-5/18.  

 

Конкуренцијски савјет се затим поново обратило Подносиоцу пријаве дана 14.05.2018. године 

захтјевом за додатном допуном Пријаве актом број: УП- 05-26-1-005-8/18.  

 

Тражена допуна запримљена је дана 25.05.2018. године поднеском број: УП- 05-26-1-005-9/18, 

односно 04.06.2018. године поднеском број: УП- 05-26-1-005-10/18.  

 

Конкуренцијски савјет је, у складу са чланом 16. став (4) Закона, дана 16.05.2018. године издао 

Обавјештење о достављеној Пријави број: УП- 05-26-1-005-6/18 у којем су објављени подаци о 

намјераваној концентрацији и то у дневним новинама Ослобођење, те том приликом позвао све 

заинтересоване стране на достављање писаних коментара о провођењу исте.  

 

На издато Обавјештење Конкуренцијски савјет није запримио никакве коментаре.  

 

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

Пријави, у смислу члана 30. став (3) Закона, дана 03.07.2018. године актом број: УП- 05-26-1-005-

11/18.  

 

Конкуренцијски савјет у поступку оцјене допуштености концентрације је утврдио слиједеће: 

 

Пријава је поднесена, у смислу члана 16. став (2) Закона о конкуренцији обзиром да је правни 

основ предметне концентрације Писмо о намјерама страна у вези купопродаје удјела у Телрад Нет.   

 

Подносилац пријаве предметну концентрацију намјерава пријавити и надлежним органима за 

заштиту конкуренције у Црној Гори и Србији. Дана 30.07.2018. године поднеском број: УП- 05-26-

1-005-13/18 Подносилац пријаве је доставио допуну исте, којим обавјештава Конкуренцијски 

савјет да је концентрација одобрена у скраћеном поступку од стране Комисије за заштиту 

конкуренције Србије и Агенције за заштиту конкуренције Црне Горе, те у прилогу поднеска 

доставља наведена Рјешења. 

 

Учесници концентрације 

 

Учесници предметне концентрације су привредни субјекти Мтел а.д. Бања Лука, Вука Караџића 2, 

78 000 Бања Лука и Телрад Нет д.о.о. Бијељина, Хасе број 1, Бијељина.  
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1.1.  Привредни субјект Мтел а.д. Бања Лука 

 

Привредни субјект Телекомуникације Републике Српске, а.д. Бања Лука, Улица Вука Караџића 

број 2, Бања Лука (скраћена ознака фирме Телеком Српске а.д. Бања Лука и Мтел а.д. Бања Лука) 

регистрован је у Окружном привредном суду у Бања Луци под матичним бројем уписа 1-9317-00. 

 

Привредни субјект Мтел је дио групације чије је матично друштво привредни субјект Телеком 

Србија а.д. Београд, Таковска број 2, Београд, Република Србија са удјелом од 65,01%, ПРЕФ а.д. 

Бања Лука са 8,9%, Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука 5,03%, ДУИФ Кристал Инвест а.д. – 

ОМИФ Футуре Фунд са 3,3%, те остали са 17,76%.    

 

Привредни субјект Мтел је један од три национална оператера на тржишту телекомуникација у 

Босни и Херцеговини који нуди услуге из области мобилне телефоније, фиксне телефоније, 

дигиталне телевизије, интернета и преноса података. Има близу два милиона корисника и 

распрострањену малопродајну мрежу.  

 

Поред Мтела, Телеком Група на подручју Босне и Херцеговине има и зависно друштво Логософт 

д.о.о. Сарајево. Логософт је основан 1995. године, а годину дана касније је започео са радом као 

ИТ систем интегратор. Двије године након постаје Internet service provider фокусиран искључиво 

на пружање услуга пословним корисницима. Данас Логософт пружа услуге фиксне и мобилне 

телефоније, приступа интернета и телевизије, али је и даље активан у својој иницијалној области 

системске интеграције, едукације и консалтинга из области информационих технологија. Присутан 

је на подручју Сарајева, Тузле и Зенице.  

 

 

1.2.  Привредни субјект Телрад Нет д.о.о. Бијељина 

 

Привредни субјект Телрад Нет д.о.о. Бијељина, Хасе број 1, Бијељина је регистрован на Окружном 

привредном суду у Бијељини под бројем: 59-01-0101-10.  У 100% власништву је физичког лица 

(..)**1, улица (..)** те нема зависних друштава.  

 

Претежна регистрована дјелатност друштва је пружање услуга из области фиксне телефоније, IP 

телефоније, кабловске телевизије и кабловског интернета, као и интернета већих брзина за веће 

системе и пословне кориснике те споствене ТВ продукције. Поред тога Телрад Нет пружа и услуге 

мобилне телефоније као тзв. service provider.  

 

Привредни субјект Телрад Нет посједује дозволе издате од стране РАК-а за обављање дјелатности 

даваоца фиксних јавних телефонских услуга, мобилних услуга, приступа интернету, те 

дистрибуцији аудиовизуелних и медијских услуга на цијелој територији Босне и Херцеговине. 

 

 

2. Правни оквир оцјене концентрације 

 

Конкуренцијски савјет у провођењу поступка оцјене допуштености концентрације примјенио је 

одредбе Закона, Одлуке о утврђивања 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 критерија за оцјену концентрација привредних 

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

                                                 
1 (..)*подаци представљају пословну тајну у смислу члана 34. Закона 
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Конкуренцијски савјет, на основу члана 43. став (7) Закона, може користити судску праксу 

Европског суда и одлуке Европске комисије, као и критерије 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 

 

Концентрација се односи на стицање појединачне контроле привредног субјекта Мтел над 

привредним субјектом Телрад Нет и то куповином 100% удјела у привредном субјекту Телрад Нет 

од физичког лица (..)**.  

 

Као правни основ концентрације достављено је Писмо о намјерама страна у вези купопродаје 

удјела у Телрад Нет које су стране потписале дана 15. фебруара 2018. године. Стране намјеравају 

да затворе трансакцију након прибављања свих неопходних регулаторних одобрења, као и 

одобрење Конкуренцијског савјета.   

 

Правни облик концентрације представља стицање контроле првредног субјекта Мтел над 

привредним субјектом Телрад, у смислу члана 12. став (1) тачка б) Закона.  

 

4. Обавеза пријаве концентрације 
 

Обавеза пријаве концентрације настаје, у смислу одредбе члана 14. став (1) Закона и члана 2 под б) 

Одлуке о начину подношења пријаве и критерија за оцјену концентрација привредних субјеката, 

када укупни годишњи приходи 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 њихов 

заједнички удио на релевантном тржишту већи од 40,0%. 

 

Укупни годишњи приходи привредних субјеката Мтел и Телрад Нет, на дан 31. децембра 2017. 

године:  

                                                                                                                                      Табела 1.  

                                                                                                                             (у милионима КМ)           

 Мтел Телрад Нет 

Укупан годишњи приход  

остварен у БиХ 

(..)** (..)** 

Извод: приход из Пријаве/допуне Пријаве 

 

Према подацима из Табеле 1. учесници концентрације су испунили услов из члана 14. став (1) 

тачка б) Закона  и то услов који се тиче укупног прихода на тржишту Босне и Херцеговине, 

обзиром да су привредни субјекти са сједиштем и пребивалиштем у Босни и Херцеговини, те су 

исти били у обавези поднијети Пријаву концентрације Конкуренцијском савјету.    

 

5. 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.  
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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 посебице 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 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. 

 

Конкуренцијски савјет је утврдио да, обзиром на природу пословне дјелатности коју обављају 

учесници концентрације, постоје четири релевантна тржишта и то тржиште фиксне телефоније, 

мобилне телефоније, тржиште пружања услуга интернета  и услуга радио и ТВ програма.  

 

Кокуренцијски савјет је као релевантно географско тржиште предметне концентрације одредио 

тржиште Босне и Херцеговине.  

 

Конкуренцијски савјет је током  поступка оцјене  концентрације утврдио да се под релевантним 

тржиштем предметне концентрације сматрају тржиште фиксне телефоније, мобилне телефоније, 

тржиште пружања услуга интернета и услуга радио и ТВ програма, на подручју Босне и 

Херцеговине. 

 

5.1.  Анализа релевантног тржишта 

 

Преглед тржишних удјела учесника концентрације и главних конкурената на тржишту фиксне 

телефоније према броју претплатника у БиХ у складу са посљедњим доступним подацима 

објављеним од стране РАК-а (четврти квартал 2017. године) дат је у Табели 2.  

 

Табела 2. 

Фиксна телефонија 

Оператор Тржишни удио % 

Телеком Група (Мтел) (..)** 
Телрад Нет (..)** 
BH Telecom (..)** 
ХТ Мостар (..)** 
Остали  (..)** 
Мтел + Телрад Нет (..)** 

Укупно  100 
Подаци из Пријаве/допуне Пријаве 

 

Привредни субјект Мтел је на тржишту фиксне телефоније у 2017. години на подручју Босне и 

Херцеговине имао удио од (..)** % док је истовремено привредни субјект Телрад Нет имао удио од 

(..)** %. Њихов укупни тржишни удио, према подацима из Табеле 2., износио је (..)** %. 

   

Преглед тржишних удјела учесника концентрације и главних конкурената на тржишту мобилне 

телефоније у БиХ у складу са посљедњим доступним подацима објављеним од стране РАК-а 

(четврти квартал 2017. године) дат је у Табели 3.  
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                                                                                                                                     Табела 3. 

Мобилна телефоније 

Оператор Тржишни удио % 

Телеком Група (Мтел) (..)** 
Телрад Нет* (..)** 
БХ Телецом (..)** 
ХТ Мостар (..)** 
Блицнет  (..)** 

Логософт  (..)** 

Елта Кабел (..)** 

Мтел + Телрад Нет + Логософт (..)** 

Укупно  100 
Подаци из Пријаве/допуне Пријаве 

 

Тржишни удио учесника концентрације на тржишту мобилне телефоније у 2017. години износио је 

(..)**% од чега је удио привредног субјекта Мтел износио (..)**%, а удио привредних субјекта 

Телрад Нет и Логософт по (..)**%.  

  

Преглед тржишних удјела учесника концентрације и главних конкурената на тржишту интернета 

према броју прикључака широкопојасног приступа интернету у фиксним мрежама за 2017. годину 

дати је у Табели 4.  

 

                                                                                                                                     Табела 4.  

Интернет 

Оператор Тржишни удио 2017 (%) 

Телеком Група (Мтел) (..)** 
Телрад Нет (..)** 
BH Telecom (..)** 
Telemach  (..)** 
ХТ Мостар (..)** 
Остали  (..)** 
Мтел + Телрад Нет (..)** 

Укупно  100 
Подаци из Пријаве/допуне Пријаве 

*Подносилац пријаве истиче да наведени подаци нису објављени од стране РАК-а те стога нису званично 

доступни;  

 

Тржишни удио учесника концентрације на тржишту пружања услуга интернета у 2017. години 

износио је (..)** % од чега је удио привредног субјекта Мтел износио (..)** %, а удио привредног 

субјекта Телрад Нет (..)** %.  

 

Преглед тржишних удјела учесника концентрације и главних конкурената на тржишту 

дистрибуције радио и ТВ програма у 2017. годину према броју корисника, у складу са подацима 

објављеним од стране РАК-а:  
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Tабела 5. 

Дистрибуција радио и ТВ програма 

Оператор Тржишни удио 2017 (%) 

Телеком Група * (..)** 
Телрад Нет (..)** 
Telemach**  (..)** 
BH Telecom (..)** 
Елта Кабел  (..)** 
Блицнет (..)** 
ХТ Мостар  (..)** 
ТX ТВ (..)** 
Остали  (..)** 
Мтел + Телрад Нет (..)** 

Укупно  100 
Подаци из Пријаве/допуне Пријаве 

*обухвата тржишни удио Мтел-а и Логософта 

**укључује и удио ДТХ оператора који је дио Унитед Групе 

 

Привредни субјект Мтел, односно Телеком Група у 2017. години је имао удио од (..)** %, а 

привредни субјект Телрад Нет удио од (..)**%. Њихов заједнички удио на тржишту дистрибуције 

радио и ТВ програма у 2017. години износио је (..)**%.  

 

 

6. Оцјена концентрације  

 

Пословне активности Подносиоца пријаве те циљаног друштва на тржишту Босне и Херцеговине 

се преклапају на тржиштима фиксне телефоније, мобилне телефоније, пружања услуга приступа 

интернету, те дистрибуције радио и ТВ програма. Циљано друштво као алтернативни оператор на 

сва четири релевантна тржишта, према подацима из Пријаве, има максималне тржишне удјеле до 

(..)** % (на тржишту фиксне телефоније (..)** %, на тржишту мобилне телефоније (..)** %, 

пружања услуга интернета (..)** % те тржишта дистрибуције радио и ТВ програма (..)** %).  

 

Обзиром на наведено повећање тржишног удјела привредног субјекта Мтел предметном 

концентрацијом неће довести до спрјечавања, ограничавања или нарушавања тржишне 

конкуренције на тржишту пружања малопродајних услуга фиксне телефоније, мобилне телефоније, 

тржиште пружања услуга интернета те тржиште пружања услуга радио и ТВ програма у Босни и 

Херцеговини.  

 

Предметном концентрацијом доћи ће до модернизације и унапређења пословања учесника 

концентрације, и то увођењем иновација, смањењем трошкова, а све у циљу добробити потрошача 

тј, корисника услуга, учесника концентрације. 

 

Привредни субјект Мтел на тржишту Босне и Херцеговине има дугу традицију пружања 

јединствених комуникацијских услуга које нуди и профилише у складу са потребама корисника. 

Све услуге које нуди привредни субјект Мтел, као и иновативна рјешења у технологији коју 

примјењује, усмјерена су ка потребама корисника на тржишту и мотивисана њиховом жељом за 

квалитетнијом комуникацијом. Из ових разлога предметна концентрација ће тренутним 

корисницима привредног субјекта Телрад Нет донијети погодности, како у погледу приступа 

широком портфолију производа које нуди привредни субјект Мтел својим корисницима, тако и у 
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погледу техничких иновација које ће привредни субјект Мтел, заједно са профилисаним 

висококвалитетним услугама привредног субјекта Телрад Нет, објединити у својој понуди. 

 

Конкуренцијски савјет је слиједом наведеног оцијенио предметну концентрације допуштеном, у 

смислу члана 18. став (2) Закона, те одлучило 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), је дужнан платити административну таксу у 

укупном износу од 2.500,00 КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине. 

 
 

8. Поука о правном лијеку 
 

Против овог Рјешења није дозвољен 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         

                   

                                              Адиса Бегић  
 

 

 

 


