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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијски савјет 

Број: UP  03-26-2-035-9/19 

Сарајево, 28.05.2020. године 

 

 

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

став (1) тачка д), у вези с чланом 12., 14., 16., 17., и 18. те чланом 49. став (1) тачка б) Закона о 

конкуренцији («Службени гласник БиХ», бр. 48/05, 76/07 и 80/09), у поступку покренутом по 

службеној дужности Закључком број: УП-03-26-2-035-1/19 од 23.04.2020. године ради оцјене 

концентрације, настале послије објаве јавне Понуде за куповину акција привредног субјекта 

Centrotrans-Eurolines д.д. Сарајево, Kurta Schorka 14, 71000 Сарајево, коју је дана 24.07.2019. 

године путем дневних новина објавио привредни субјекат Сејари д.о.о. Сарајево, Блажуј 78, 

Илиџа, Сарајево, на  69. (шездесетдеветој) сједници одржаној дана 28.05.2020. године, донио  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту превоза путника у аутобуском 

саобраћају у Босни и Херцеговини, која је настала стицањем контроле привредног субјекта 

Сејари д.о.о. Сарајево, Блажуј 78, Илиџа, Сарајево, над привредним субјектом Centrotrans-

Eurolines д.д. Сарајево, Kurta Schorka 14, 71000 Сарајево. 

 

2. Утврђује се да привредни субјекат Сејари д.о.о. Сарајево, Блажуј 78, Илиџа, Сарајево није 

поднио Пријаву концентрације у законом предвиђеном року, у смислу члана 16. став (1) 

Закона о конкуренцији. 

 

3. Ради неподношења Пријаве концентрације у Законом предвиђеном року, у смислу члана 16. 

став  (1) Закона о конкуренцији изриче се јединствена новчана казна привредном субјекту 

Сејари д.о.о. Сарајево, Блажуј 78, Илиџа, Сарајево у износу од 20.000,00 КМ, коју је дужан 

платити у року од 8 дана од пријема овог Рјешења. 

 

4. У случају да привредни субјекат изречену новчану казну из тачке 3. диспозитива овог 

Рјешења не уплати у наведеном року, иста ће бити наплаћена принудним путем уз 

обрачунату затезну камату за вријеме прекорачења рока, према важећим прописима Босне и 

Херцеговине. 

 

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

 

3. 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 Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Конкуренцијски савјет) је 

слиједом властитих сазнања, провео прелиминарне истражне радње и активности на 

прикупљању података и документације како би утврдило постојање концентрације на тржишту 

настале након што је привредни субјекат Сејари д.о.о. Сарајево, Блажуј 78, Илиџа, Сарајево, (у 

даљем тексту: Сејари д.о.о.) дана 24.07.2019. године путем дневних новина објавио јавну 

Понуду за куповину акција привредног субјекта Centrotrans-Eurolines д.д. Сарајево, Kurta 

Schorka 14, 71000 Сарајево, (у даљем тексту: Centrotrans-Eurolines) те након провођења исте, 

путем Сарајевске берзе постао већински власник акција привредног субјекта Centrotrans-

Eurolines.  
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Конкуренцијски савјет је у поступку истражних радњи утврдио да привредни субјекат Сејари 

д.о.о. већ посједује 57.922 акција у привредном субјекту Centrotrans-Eurolines, што предстваља 

47,6320% власничког учешћа у наведеном субјекту, те има намјеру да путем предметне јавне 

Понуде преузме преосталих 63.681 акцију, односно 52,3680% учешћа у капиталу и на тај начин 

постане већински власник у привредном субјекту Centrotrans-Eurolines. 

Такође, у току провођења предметне истраге консултовани су сви доступни јавни медији 

(дневне новине, интернет странице) који су објавили информације о наведеном случају 

преузимања акција, а између осталих и службена интернет страница Регистра вриједносних 

папира у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Регистар).  

Наиме, Регистар је на својој страници објавио да је предметна понуда за куповину акција 

завршена дана 30.08.2019. године, путем које је привредни субјекат Сејари д.о.о. купио 18.465 

акција по цијени од 46,00 КМ, што представља 15,1847% учешћа у капиталу, те да тренутно 

Сејари д.о.о. посједује укупно 62,8167% учешћа у капиталу привредног субјекта Centrotrans-

Eurolines. 

На основу јавно доступних података Конкуренцијски савјет је сазнао да је привредни субјекат 

Сејари д.о.о. већински власник привредних субјеката Транстурист Тузла и Аутопревоз бус 

Мостар.  

Конкуренцијски савјет у сврху прикупљања потребних података о предметној концентрацији је 

затражио податке и документацију од привредног субјекта Сејари д.о.о. дана 22.10 2019. године 

актом број: 01-26-10-256-2/19. 

 

Привредни субјекат Сејари д.о.о. је дана 04.11.2019. године доставио Конкуренцијском савјету 

тражене податке, те истакао да им није била намјера кршити релевантне законске прописе о 

конкуренцији, те да су предметни јавни Позив за куповину акција привредног субјекта 

Centrotrans-Eurolines морали расписати у складу са Рјешењем Комисије за вриједносне папире 

ФБиХ која им је наложила расписивање истог, у складу са Законом о преузимању дионичких 

друштава ( Службене новине Федерације Босне и Херцеговине број:77/15), као и да су мислили 

да такав начин стицања акција не подлијеже претходној обавези пријављивања концентрације. 

 

Увидом у достављену документацију, Конкуренцијски савјет је утврдио сљедеће: 

 

1. Учесници предметне концентрације 

 

Учесници концентрације су привредни субјекат Сејари д.о.о. Сарајево, Блажуј 78, Илиџа, 

Сарајево, Босна и Херцеговина и привредни субјекат Centrotrans-Eurolines д.д. Сарајево, Kurta 

Schorka 14, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина. 

 

1.1.  Привредни субјекат Сејари д.о.о. 

 

Привредни субјекат Сејари д.о.о. је друштво са ограниченом одговорношћу регистровано код 

Опћинског суда Сарајево под матичним бројем 65-01-0431-13 (стари број 1-23484), са 

регистрованим сједиштем на адреси Блажуј 78, Илиџа, Сарајево, Босна и Херцеговина са 

уписаним капиталом од 2.000,00 КМ. Привредни субјекат Сејари д.о.о. послује у оквиру групе 

Sejari Holding GmbH Odelzhausen, Carl-Benz-Strasse 5, 85235 Odelzhausen, Њемачка, који је 

власник 100% капитала. 

 

Претежне регистроване дјелатности Сејари д.о.о. су трговина, заступање, дистрибуција и 

сервисирање познатих свјетских марки аутобуса. 
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Привредни субјекат Сејари д.о.о. у Босни и Херцеговини има два зависна привредна субјекта, 

Транстурист д.д. Тузла и Аутопревоз-Бус д.о.о. Мостар који су у већинском власништву 

групације Sejari Holding GmbH. 

 

 

 

1.1.1. Привредни субјекат Транстурист д.д. Тузла 

 

Привредни субјекат Транстурист д.д. Тузла је регистрован код Опћинског суда у Тузли под 

матичним бројем: 1-251, са сједиштем на адреси ул. Босне Сребрене бр.60, Тузла Босна и 

Херцеговина, са уписаним капиталом од 7.738.112,00 КМ. Према актуелним подацима са 

сарајевске берзе већински власник привредног субјекта Транстурист д.д. Тузла је групација 

Sejari Holding GmbH Odelzhausen, Carl-Benz-Strasse 5, 85235 Odelzhausen, Њемачка са учешћем 

од 73,2176 %. 

 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта Транстурист д.д. Тузла су пружање 

услуга у међународном, међуградском, градском и приградском превозу путника. 

 

1.1.2. Привредни субјекат Аутопревоз-Бус д.о.о.  Мостар 

 

Привредни субјекат Аутопревоз-Бус д.о.о. Мостар је регистрован код Опћинског суда у 

Мостару под матичним бројем: 1-11072, са регистрованим сједиштем на адреси Трг Ивана 

Крндеља бр.4 Мостар, Босна и Херцеговина, са уписаним капиталом од 6.461.007,00 КМ. 

Већински власник привредног субјекта Аутопревоз-Бус д.о.о. Мостар је групација Sejari 

Holding GmbH Odelzhausen, Carl-Benz-Strasse 5, 85235 Odelzhausen, Њемачка са учешћем од 

100,00 %. 

 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта Аутопревоз-Бус д.д. Мостар су 

пружање услуга у међународном, међуградском, градском и приградском превозу путника. 

 

 

1.2.   Привредни субјекат Centrotrans-Eurolines 

 

Привредни субјекат Центротранс-Еуролинес је регистрован код Опћинског суда у Сарајеву под 

матичним бројем: 65-01-0339-11 (стари број: 1-1675) са регистрованим сједиштем на адреси 

Kurta Schorka 14, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина и са уписаним капиталом од 

8.512.210,00 КМ. Привредни субјект Сејари д.о.о. посједује 62,8167% учешћа у акцијама 

друштва, физичко лице Ченгић Сафудин посједује 18,7388% и физичко лице Шаћирагић 

Мухамед посједује 10,0014% учешћа, док су учешћа осталих лица занемарљива. 

 

Претежне регистроване дјелатности  привредног субјекта Centrotrans-Eurolines су пружање 

услуга у међународном, међуградском, градском и приградском превозу путника. 

 

 

     2.   Правни оквир оцјене концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене допуштености концентрације примјенио 

одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта («Службени гласник БиХ», бр. 

18/06 и 34/10), те Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену 

концентрација привредних субјекта («Службени гласник БиХ», број 18/06 и 34/10). 

 

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 субјекта. 
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    3.      Правни основ и облик концентрације 

 

Правни основ предметне концентрације је јавна Понуда за куповину акцоја привредног 

субјекта Centrotrans-Eurolines д.д. Сарајево, Kurta Schorka 14, 71000 Сарајево, коју је дана 

24.07.2019. године путем дневних новина објавио привредни субјекат Сејари д.о.о. Сарајево, 

Блажуј 78, Илиџа, Сарајево. Наиме, привредни субјекат Сејари д.о.о. је већ посједовао 57.922 

акције у привредном субјекту Centrotrans-Eurolines, што предстваља 47,6320% власничког 

учешћа у наведеном субјекту, те је предметном Понудом исказао намјеру да преузме 

преосталих 63.681 акцију, односно 52,3680% учешћа у капиталу и на тај начин постане 

већински власник у привредном субјекту Centrotrans-Eurolines. 

 

Предметна понуда за куповину акција привредног субјекта Centrotrans-Eurolines д.д. Сарајево, 

је привредном субјекту Сејари д.о.о. наложена од стране Комисије за вриједносне папире 

Федерације Босне и Херцеговине Рјешењем број: 04/1-19-73/19 од 21.03.2019. године, у складу 

са Законом о преузимању дионичких друштава ( Службене новине Федерације Босне и 

Херцеговине број:77/15). 

 

Како је Регистар вриједносних папира у Федерацији Босне и Херцеговине на својој страници 

објавио, предметна понуда за куповину акција је завршена дана 30.08.2019. године, путем које 

је привредни субјекат Сејари д.о.о. купио 18.465 акција по цијени од 46,00 КМ, што представља 

15,1847% учешћа у капиталу, те да тренутно Сејари д.о.о. посједује укупно 62,8167% учешћа у 

капиталу привредног субјекта Centrotrans-Eurolines. 

Слиједом наведеног правни облик концентрације представља стицање контроле од стране 

привредног субјекта Сејари д.о.о. над привредним субјектом Centrotrans-Eurolines, у складу са 

чланом 12. став (1) тачка б) под 1) Закона о конкуренцији. 

 

 

   4.    Обавеза пријаве концентрације 

 

Обавеза пријаве концентрације постоји уколико су успуњени услови из члана 14. став 1) под а) 

и б) Закона, односно ако укупни приход свих учесника концентрације остварен подајом 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 остварен продајом роба и /или услуга на тржишту Босне и 

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

на релевантном тржишту веће од 40%. 

 
Укупни остварени годишњи приходи учесника концентрације на дан 31.12.2018. године 

износили  су:  

 
                 Табела 1. 

 Сејари д.о.о.  

Сарајево                                            

Транстурист 

Тузла   ⃰

Аутопревоз-бус 

Мостар   ⃰

Centrotrans-

Eurolines 

Свијет    - 

БиХ (..) ⃰ 1  KM  (..)  KM (..)  KM (..)  KM  
 

  ⃰   Приходи повезаних привредних субјеката привредног субјекта Сејари д.о.о. 

 

Према изнесеним подацима (Табела 1.) учесници концентрације испуњавају услов укупног 

годишњег прихода на тржишту Босне и Херцеговине из члана 14. став (1) тачка  б) Закона, те је 

на основу изнесених података постојала обавеза пријаве концентрације. 

 
1 ⃰ Подаци прeдcтaвљajу  пословну  тајну, у смислу члана 38. Закона о конкуренцији 
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 5.    Релевантно тржиште учесника концентрације  

 

Релевантно тржиште, у смислу члана 3. Закона, те чл. 4. и 5. Одлуке о утврђивању релевантног 

тржишта чини тржиште одређених производа/услуга који су предмет обављања дјелатности на 

одређеном географском тржишту. 

 

Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште 

производа обухвата све производе и/или услуге које потрошачи сматрају међусобно 

замјењивим с обзиром на њихове битне карактеристике, квалитет, намјену, цијену или начин 

употребе. 

 

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

географском смислу обухвата цијелу или дио територије Босне и Херцеговине, на којој су 

тржишни конкуренти активни у продаји и/или куповини релевантног производа под једнаким 

или довољно уједначеним условима које то тржиште битно разликује од услова тржишне 

конкуренције на сусједним географским тржиштима. 

 

Имајући у виду претежну регистровану дјелатност циљног друштва, односно привредног 

субјекта Centrotrans-Eurolines, као и повезаних привредних субјеката привредног субјекта 

Сејари д.о.о. релевантно тржиште производа могло би се дефинисати као тржиште превоза 

путника у аутобуском саобраћају. 

                                                                        

Конкуренцијски савјет је такође утврдио, када је у питању релевантно тржиште у географском 

смислу, да привредни субјекат Centrotrans-Eurolines, као циљно друштво, као и повезани 

привредни субјекти привредног субјекта Сејари д.о.о.  своју пословну активност обављају на 

подручју читаве Босне и Херцеговине, па ће се релевантним тржиштем у географском смислу 

сматрати тржиште Босне и Херцеговине. 

 

Слиједом наведеног, под релевантним тржиштем предметне концентрације сматраће се 

тржиште превоза путника у аутобуском саобраћају на територији Босне и Херцеговине. 

 

 

 5.1.   Анализа релевантног тржишта 

 

Тржишна учешћа привредних субјеката учесника концентрације као и њихових главних 

тржишних конкурената на релевантном тржишту превоза путника у аутобуском саобраћају на 

територији Босне и Херцеговине у 2018. години: 

 

 
     Табела 2. 

 

Р.број Назив субјекта Укупни приход Проценат учешћа 

(%) 

1 Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo (..) (..) 
2 КЈКП Грас д.о.о. Сарајево (..) (..) 
3 Globtour д.о.о. Међугорје (..) (..) 
4 Kantić-Touristik д.о.о Тешањ (..) (..) 
5 Babić-Bistours д.о.о. Зеница (..) (..) 
6 Транстурист д.д. Тузла (..) (..) 
7 Jerry-Trade д.о.о. Високо (..) (..) 
8 ДД Гипс Тузла (..) (..) 
9 Боцац Турс д.о.о. Бања Лука (..) (..) 
10 Холдинг Дринатранс а.д. Зворник (..) (..) 
11 Аутопревоз-Бус д.о.о. Мостар (..) (..) 
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12 Остали (..)                 (..) 

13 Укупно (..) (..) 

14 Укупно (1+6+11) (..) (..) 

 
Извор: ЛРЦБИС-профил дјелатности-шифра 493 

 

Према достављеним подацима укупни приходи привредног субјекта Сејари д.о.о. за 2018. 

годину износе (..)  ⃰ КМ и наведени привредни субјекат не послује директно на релевантном 

тржишту превоза путника, него индиректно преко својих повезаних привредних субјеката. 

 

Према подацима из Табеле 2. привредни субјекти Транстурист д.д. Тузла и Аутопревоз-Бус 

д.о.о. Мостар остварују укупни приход од (..) ⃰ КМ,  и на релевантном тржишту превоза путника 

учествују са (..) ⃰ % учешћа, а са друге стране привредни субјекат Centrotrans-Eurolines је 

остварио укупни приход од (..) ⃰ КМ, и има тржишно учешће на релевантном тржишту превоза 

путника од (..) ⃰ %.  

 

 

 

   6.       Оцјена концентрације 

 

Конкуренцијски савјет анализом релевантних података приказаних у Табели 2., у смислу члана 

17. Закона, оцијенило да се провођењем предметне концентрације неће значајно повећати 

тржишно учешће учесника концентрације, нити ће иста довести до нарушавања ефикасне 

тржишне конкуренције на релевантном тржишту превоза путника Босни и Херцеговини. 

 

Конкуренцијски савјет је приликом доношења Рјешења узео у обзир чињеницу да привредни 

субјекат Сејари д.о.о. не учествује директно на тржишту превоза путника у Босни и 

Херцеговини, него путем  повезаних друштава која послују у оквиру групације Sejari Holding 

GmbH, али која немају значајно учешће на релевантном тржишту превоза путника, нити 

тржишну снагу која би могла довести до нарушавања тржишне конкуренције на релевантном 

тржишту. 

 

У складу са наведеним, Конкуренцијски савјет је утврдио да предметна концентрација не 

спрјечава, ограничава, нити нарушава тржишну конкуренцију на релевантном тржишту, те је 

донијело одлуку као у диспозитву овог Рјешења, у смислу члана 18. став (2) тачка а) Закона. 

 

 

7. Новчана казна 

 

Конкуренцијски савјет, у смислу члана 49. став (1) тачка б) Закона, може изрећи новчану казну 

до 1,0% од укупног прихода у претходној години пословања ради непријављивања 

концентрације, у смислу члана 16. став (1) Закона. 

 

Такође у смислу члана 48. став (1) тачка е) Закона, ради провођења концентрације без рјешења 

Конкуренцијског савјета изриче новчану казну привредном субјекту до 10,0% од укупног 

прихода у претходној години пословања, у смислу члана 18. став (9) Закона. 

 

Конкуренцијски савјет је утврдио да привредни субјекат Сејари д.о.о. није пријавио 

концентрацију у законом прописаном року, у смислу члана 16. став (1) Закона, односно да је 

јавну Понуду за куповину акција привредног субјекта Centrotrans-Eurolines д.д. Сарајево, 

објавио дана 24.07.2019. године, те је сходно томе законски рок од 15 дана за пријаву 

концентрације истекао дана 08.08.2019. године. 
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Конкуренцијски савјет је приликом утврђивања висине новчане казне узео у обзир и чињеницу 

да је прије и након донесеног Закључка о покретању поступка по службеној дужности број: 

УП-03-26-2-035-1/19 од 23.04.2020. године ради оцјене концентрације, привредни субјекат 

Сејари д.о.о. у потпуности сарађивао са Конкуренцијским савјетом, те доставио сву потребну 

документацију.  

 

На основу изнесеног, Конкуренцијски савјет је изрекао јединствену новчану казну, у тачки 3. 

диспозитива овог  Рјешења: 

 

- привредном субјекту Сејари д.о.о. од 20.000,00 КМ, што износи (..) ⃰ % од укупно 

оствареног прихода у 2018. години, за неподношење Пријаве, у смислу члана 16. став 

(1), члана 49. став (1) тачка б)  и члана 48. став (1) тачка е) Закона. 

 

Конкуренцијски савјет сматра да изрицање наведене новчане казне, поред кажњавања 

привредног субјекта ради кршења одредби Закона, треба имати и превентиван учинак како би 

одвратило друге привредне субјекте од дјеловања или наставка понашања које представља 

кршење одредби Закона. 

 

У случају да привредни субјекат Сејари д.о.о. не изврши уплату новчане казне у утврђеном 

року, Конкуренцијски савјет ће затражити од релевантних тијела принудно извршење исте, те 

обрачунати затезну камату за вријеме прекорачења рока уплате новчане казне, у складу са 

прописима Босне и Херцеговине. 

 

 

 

    8.    Административна такса 

 

На ово Рјешење привредни субјекат Сејари д.о.о. као привредни субјекат који је као стицалац 

контроле био обавезан подњети Пријаву концентрације, у складу са чланом 2. став (1) тарифни 

број 107. тачка д) под 2) Одлуке о висини административних такси у вези с процесним радњама 

пред Конкуренцијским савјетом («Службени гласник БиХ», бр. 30/06, 18/11 и 75/18) дужан је 

платити административну таксу у укупном износу од 25.000,00 КМ у корист Буџета 

институција Босне и Херцеговине. 

 

    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 

 

 
 

 

Доставити: 

- Сејари д.о.о. Сарајево Блажуј 78, Илиџа 71000 Сарајево  

- у спис предмета 


