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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијкси савјет 

 

Број: УП - 03-26-1-009-19/17 

Сарајево,  11. септембар 2017. године 

 

 

На основу члана 25. став (1) под е), члана 42. став (2) и члана 18. став (7) Закона о конкуренцији 

(«Службени гласник БиХ», бр. 48/05, 76/07 и 80/09) и члана 19. Одлуке о начину подношења 

пријаве и критеријима за оцјену концентрација привредних субјеката („Службени гласник БиХ“, 

број 34/10), рјешавајући по посебном захтјеву за доношење рјешења број: УП - 03-26-1-009-18/17 

од 08.08.2017. године, поднесеног од привредних субјеката Bayerische Motoren Werke 

Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 Минхен, Њемачка, Daimler AG, MercedesstraBe 137, 70327 

Stuttgart, Њемачка, Ford Motor Company, World Headquarters, One American Road, Dearborn, MI, 

Сједињене Америчке Државе, 48126 и Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, Porscheplatz 1, 

70435 Stuttgart, Њемачка, заступаних  по адвокатима Нихад Сијерчић и Лана Сарајлић, фра Анђела 

Звиздовића 1, БЦ Унитиц, Торањ Б/II, 71 000 Сарајева, Конкуренцијски савјет је на 9. (деветој) 

сједници одржаној дана 11. септембра 2017. године, донио  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Сматра се  допуштеном, у смислу члана 18. став (7) Закона о конкуренцији, концентрација 

којом привредни субјекти  Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,  Daimler AG, Ford 

Motor Company и  Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft оснивају потпуно функционално 

друштво заједничког улагања са циљем развоја, успостављања и управљања високонапонском 

међуградском инфраструктуром за пуњење батеријских електричних возила широм Европе.  

 

2. 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 - 03-26-1-009-1/17 дана 05.04.2017. године 

Пријаву концентрације (у даљем тексту: Пријава) привредних субјеката Bayerische Motoren Werke 

Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 Минхен, Њемачка (у даљем тексту: BMW), Daimler AG, 

MercedesstraBe 137, 70327 Stuttgart, Њемачка (у даљем тексту: Daimler),  Ford Motor Company, 

World Headquarters, One American Road, Dearborn, MI, Сједињене Америчке Државе, 48126 (у 

даљем тексту: Ford) и Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft. Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, 

Њемачка (у даљем тексту: Porsche) (у даљем тексту BMW, Daimler, Ford и Porsche као: Подносиоци 

пријаве), заступаних  по адвокатима Нихад Сијерчић и Лана Сарајлић, фра Анђела Звиздовића 1, 

БЦ Унитиц, Торањ Б/II, 71 000 Сарајева, која се тиче оснивања потпуно функционалног друштва 

заједничког улагања са циљем развоја, успостављања и управљања високонапонском 

међуградском инфраструктуром за пуњење батеријских електричних возила широм Европе (у 

даљем тексту: „JV" или „Друштво заједничког улагања" или „Циљно друштво").  

 

Удјели у JV-у биће расподјељени међу Подносиоцима пријаве на једнаке дијелове и сходно томе 

Подносиоци пријаве ће имати заједничку контролу над Друштвом заједничког улагања. 
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Подносиоци пријаве су доставили самоиницијативне допуне Пријаве поднеском број: УП - 03-26-

1-009-2/17 дана 10.04.2017. године, дана 25.04.2017. године поднеском који је запримљен под 

бројем: УП - 03-26-1-009-3/17 те дана 28.04.2017. године поднеском запримљеним под бројем: УП - 

03-26-1-009-4/17.   

 

Увидом у поднесену Пријаву Конкуренцијски савјет је утврдио да иста није комплетна, у смислу 

члана 30. Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон) и чл. 9. и 11. Одлуке о начину подношења 

пријаве и критеријумима за оцјену концентрације привредних субјеката, те је у складу са чланом 

31. Закона затражио допуну исте дана 04.05. 2017. године актом број: УП - 03-26-1-009-5/17.    

 

Дана 09.05.2017. године поднеском број: УП - 03-26-1-009-6/17 Подносиоци пријаве су затражили 

продужење рока за доставом тражене документације истичући обимност тражене документације. 

Конкуренцијски савјет је захтјев оцијенио оправданим те актом број: УП - 03-26-1-009-7/17 

одобрио додатни рок за доставу. Подносилац је дјелимичну допуну доставио дана 26.05.2017. 

године поднеском број: УП - 03-26-1-009-8/17.  

Конкуренцијски савјет се стога Захтјевом за допуном поново обратио Подносиоцима пријаве дана 

06.06.2017. године актом број: УП - 03-26-1-009-9/17. Подносиоци су додатно допунили Пријаву 

дана 07.06.2017. године поднеском запримљеним под бројем: УП - 03-26-1-009-10/17 и дана 

28.06.2017. године поднеском број: УП - 03-26-1-009-11/17. Конкуренцијски савјет је дана 

13.07.2017. године под бројем: УП - 03-26-1-009-14/17 запримио ургенцију, односно молбу за 

хитно рјешавање предметне Пријаве.  

 

Конкуренцијски савјет је, у складу са чланом 16. став (4) Закона, дана 07.07.2017. године издао 

Обавјештење о достављеној Пријави број: УП - 03-26-1-009-12/17 у дневним новинама Ослобођење 

у којем су објављени подаци о намјераваној концентрацији те је том приликом позвало све 

заинтересоване стране на достављање писаних коментара о провођењу исте.  

 

На издато Обавјештење Конкуренцијски савјет није запримио било какве коментаре.  

 

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

Пријави, у смислу члана 30. став (3) Закона, дана 17.07.2017. године актом број: УП - 03-26-1-009-

15/17.  

 

Конкуренцијски савјет у поступку оцјене допуштености концентрације је утврдио сљедеће: 

 

Пријава је поднесена, у смислу члана 16. став (2) Закона, јер су Подносиоци пријаве закључили 

Меморандум о разумијевању и Основне услове као анекс Меморандума о разумијевању, потписане 

од стране Поднисиоца пријаве дана 27. новембра 2016. године, који су како се наводи у Пријави, 

правно необавезујући документи.   

 

Подносиоци пријаве су у Пријави навели да предметну концентрацију намјеравају пријавити и 

надлежним тијелима за оцјену концентрације Србије, Македоније, Црне Горе, Албаније, Европске 

уније, Швицарској, Кини и Јужној Кореји.  

 

Подносиоци пријаве су, како су навели, успјешно провели процес претходног обавјештавања 

Европске Комисије, и Европска Комисија је одобрила Подносиоцима пријаве да званично поднесу 

пријаву намјераване концентрације по поједностављеној процедури с обзиром на мали тржишни 

удио Друштва заједничког улагања на тржишту Европске Економске Области (ЕЕА). Званична 

пријава предметне концентрације поднијета је Европској Комисији 31. марта 2017. године. 

Европска комисија донијела је Одлуку којом је концентрација одобрена.   
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Конкуренцијски савјет је провео анализу прикупљених података из Пријаве и приложене 

документације уз Пријаву те је сачинило нацрт коначног рјешења које је разматрано на 8. (осмој) 

сједници Конкуренцијског савјета дана 04.08.2017. године.   

 

Међутим, како се нису испунили законски услови, у смислу члана 24. став (2) Закона, 

Конкуренцијски савјет није могао донијети коначно рјешење. Због тога се, а у смислу релевантних 

одредби Закона, предметна Пријава концентрације сматра допуштеном.   

 

Чланом 18. став (5) Закона прописано је да Конкуренцијски савјет на основу информација и 

доументације достављене уз пријаву концентрације, степена вјероватноће повреде правила 

конкуренције таквом концентрацијом и процјене да намјеравана концентрација нема за посљедицу 

негативне ефекте може донијети рјешење у року од 30 дана.  

У случају када Конкуренцијски савјет у року од 30 дана од дана издавања потврде о пријему 

комплетне и уредне пријаве из члана 30. Закона, у складу са одредбама члана 18. став (6) Закона, не 

донесе закључак о покретању поступка оцјене концентрације, сматраће се да је концентрација 

допуштена.   

 

Конкуренцијски савјет је актом број: УП - 03-26-1-009-17/17 од 04.08.2017. године обавијестио 

Подносиоца пријаве да коначно рјешење у поступку није донесено из разлога што се нису 

испунили законом прописани услови за његово доношење.  

 

На посебан захтјев привредног субјекта, Конкуренцијски савјет у складу са чланом 19. Одлуке о 

начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката доноси 

рјешење о допуштености концентрације.  

 

Подносилац пријаве је поднио Конкуренцијском савјету посебан Захтјев за доношење рјешења 

дана 08.08.2017. године под бројем: УП - 03-26-1-009-18/17.   

 

Поступајући по Захтјеву за доношење рјешења Подносиоца пријаве, а имајући у виду напријед 

наведено, Конкуренцијски савјет је, у складу са чланом 19. Одлуке о начину подношења пријаве и 

критеријима за оцјену концентрације привредних субјекта, донијело одлуку као у тачки 1. 

диспозитива овог Рјешења.  

 

Административна такса 

 

У складу с чланом 2. тарифни број 107. став (1) тачка х) Одлуке о висини административних такси 

у вези са процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом («Службени гласник БиХ», број 

30/06 и 18/11) Подносилац захтјева  је на ово Рјешење обавезан платити административну таксу у 

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

 

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    

      

                       Иво Јеркић 


