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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 
 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

 

Број: УП-06-26-1-019-17/19 

Сарајево, 23.01.2020. 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 субјеката БХ 

Телеком д.д., Франца Лехара 7, 71000 Сарајево, Raiffeisen Bank д.д. Босна и Херцеговина, Змаја од 

Босне бб, 71000 Сарајево, Comtrade д.о.о. Џемала Биједића 179, 71000 Сарајево и QSS д.о.о. Дејзина 

Бикића бб, 71000 Сарајево, запримљеној дана 18.07.2019. године под бројем: УП-06-26-1-019-1/19, 

на 63. (шездесеттрећој) сједници одржаној дана 23.01.2020. године, је донио  

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту пружања услуге имплементације 

информационе платформе за платне и друге електронске сервисе на подручју Босне и 

Херцеговине која је настала оснивањем привредног субјекта  ЕСП БХ д.о.о., Бранилаца 

Сарајева 20, 71000 Сарајево заједничким улагањем привредног субјекта БХ Телеком д.д., 

Франца Лехара 7, 71000 Сарајево, Raiffeisen Bank д.д. Босна и Херцеговина, Змаја од Босне бб, 

71000 Сарајево, Comtrade д.о.о. Џемала Биједића 179, 71000 Сарајево и QSS д.о.о. Дејзина 

Бикића бб, 71000 Сарајево.  

 

2. Утврђује се да су привредни субјекти БХ Телеком д.д., Франца Лехара 7, 71000 Сарајево, 

Raiffeisen Bank д.д. Босна и Херцеговина, Змаја од Босне бб, 71000 Сарајево, Comtrade д.о.о. 

Џемала Биједића 179, 71000 Сарајево и QSS д.о.о. Дејзина Бикића бб, 71000 Сарајево спровели 

концентрацију без рјешења Конкуренцијског савјета, у смислу члана 18. став (9) Закона о 

конкуренцији. 

 

3. Ради провођења концентрације без Рјешења Конкуренцијског савјета, у смислу члана 18. став 

(9) Закона о конкуренцији изриче се новчана казна привредном субјекту БХ Телеком д.д., 

Франца Лехара 7, 71000 Сарајево у износу од (..)**1, Raiffeisen Bank д.д. Босна и Херцеговина, 

Змаја од Босне бб, 71000 Сарајево у износу од (..)**, Comtrade д.о.о. Џемала Биједића 179, 71000 

Сарајево у износу од (..)** и QSS д.о.о. Дејзина Бикића бб, 71000 Сарајево  у износу од (..)** 

коју су дужни платити у року од 8 (осам) дана од дана пријема овог Рјешења. 

 

4. У случају да привредни субјекти  изречене новчане казне у тачки 3. диспозитива овог Рјешења 

не уплате у наведеном року, исте ће бити наплаћене принудним путем уз обрачунату затезну 

камату за вријеме прекорачења рока, према важећим прописима Босне и Херцеговине. 

 

5. Обавезују се привредни субјекти БХ Телеком д.д., Франца Лехара 7, 71000 Сарајево, Raiffeisen 

Bank д.д. Босна и Херцеговина, Змаја од Босне бб, 71000 Сарајево, Comtrade д.о.о. Џемала 

Биједића 179, 71000 Сарајево и QSS д.о.о. Дејзина Бикића бб, 71000 Сарајево да плате 

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

Херцеговине.  

 
1 (..)** подаци представљају пословну тајну 
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6. Ово Рјешење о концентрацији уписује се у Регистар концентрација. 

 

7. 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 18.07.2019. године, запримио под бројем: УП-06-26-1-019-1/19 

поднесак који се односи на заједничку Пријаву концентрације привредних субјеката БХ Телеком 

д.д., Франца Лехара 7, 71000 Сарајево (у даљем тексту: БХ Телеком), Raiffeisen Bank д.д. Босна и 

Херцеговина, Змаја од Босне бб, 71000 Сарајево (у даљем тексту: Raiffeisen Bank), Comtrade д.о.о. 

Џемала Биједића 179, 71000 Сарајево (у даљем тексту: Comtrade),  и QSS д.о.о. Дејзина Бикића бб, 

71000 Сарајево (у даљем тексту: QSS) (у даљем тексту Подносилац Пријаве) која се односи на 

оснивање новог привредног субјекта ЕСП БХ, друштво са ограниченом одговорношћу за 

информацијске и друге услуге у смислу члана 12. став (1) тачка б) алинеја 3. Закона о конкуренцији 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) (у даљем тексту: Закон). 

 

С обзиром да Пријава није била комплетна, Конкуренцијски савјет је актом број: УП-06-26-1-019-

2/19 од дана 31.07.2019. године, затражио допуну исте, те је Подносилац пријаве дана 06.08.2019. 

године актом број: УП-06-26-1-019-3/19 затражио продужење рока за доставу траженог, што је и 

одобрено актом број: УП-06-26-1-019-4/19 од 07.08.2019. године. Дана 27.08.2019. године, 

Конкуренцијски савјет је запримио под бројем: УП-06-26-1-019-5/19 допуну Пријаве. 

 

Конкуренцијски савјет је затражио допуну Пријаве актом број: УП-06-26-1-019-6/19 од 12.09.2019. 

године, те је предметна Пријава допуњена поднеском број: УП-06-26-1-019-7/19 запримљена дана 

23.09.2019. године и поднеском број: УП-06-26-1-019-8/19 од 27.09.2019. године  . 

Конкуренцијски савјет је затражио додатна појашњења у вези Пријаве концентрације актом број: 

УП-06-26-1-019-9/19  дана 21.10.2019. године, на које је Подносилац Пријаве актом запримљеним 

под бројем: УП-06-26-1-019-10/19  дана 30.10.2019. године доставио додатно појашњење. 

Подносилац пријаве поднеском запримљеним под бројем: УП 06-26-1-019-14/19  дана 29.11.2019. 

године доставио је тражене податке а по захтјеву број: УП 06-26-1-019-13/19  дана 27.11.2019. 

године. 

Конкуренцијски савјет је, у складу са чланом 16. став (4) Закона, дана 29.11.2019. године издао 

Обавјештење о достављеној Пријави број: УП 06-26-1-019-11/19 у којем су објављени подаци о 

намјераваној концентрацији и то у дневним новинама „Независне новине“ и веб страници 

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

писаних коментара о провођењу исте.  

 

На издато Обавјештење Конкуренцијски савјет није запримио било какве коментаре. 

 

По пријему документације Конкуренцијски савјет је утврдио Пријаву комплетном и издао Потврду 

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

у тексту: Закон), дана  23.01.2019. године, под бројем: УП-06-26-1-019-15/19. 

 

Конкуренцијски савјет је у поступку оцјене концентрације утврдио сљедеће чињенице:  
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1) Пријава је поднесена у Законом прописаном року, у смислу члана 16. став (1) Закона.  

  

2) Концентрација је проведена без рјешења Конкуренцијског савјета, у смислу члана 18. став (9) 

истог Закона.  

 

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. 

 

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници предметне концентрације су привредни субјекти БХ Телеком д.д., Франца Лехара 7, 71000 

Сарајево, Raiffeisen Bank д.д. Босна и Херцеговина, Змаја од Босне бб, 71000 Сарајево, Comtrade 

д.о.о. Џемала Биједића 179, 71000 Сарајево и QSS д.о.о. Дејзина Бикића бб, 71000 Сарајево 

 

1.1.  Привредни субјекат БХ Телеком д.д., Франца Лехара 7, 71000 Сарајево – БХ Телеком – 

Подносилац Пријаве 

 

Привредни субјекат БХ Телеком регистрован је код Опћинског суда у Сарајеву под матичним 

бројем: 65-02-0012-10 (стари број: I-23391).  

 

Основни капитал привредног субјекта БХ Телеком је подијељен на 63.457.358 акција, које су у 90%  

власништву Федерације Босне и Херцеговине, а 10% у власништву Приватизацијских 

инвестицијских фондова и малих акционара.  

 

Привредни субјекат БХ Телеком нема повезаних друштава, а у БиХ има 17 подружница и 69 

продајних мјеста. 

 

Основна регистрована дјелатност привредног субјекта БХ Телеком је обављање 

телекомуникационих дјелатности. 

 

Привредни субјекат БХ Телеком, односно њени чланови управних и надзорних одбора нису чланови 

управних и надзорних одбора других привредних субјеката. 

 

   

1.2. Привредни субјекат Raiffeisen Bank д.д. Босна и Херцеговина, Змаја од Босне бб, 71000 

Сарајево - Raiffeisen Bank – Подносилац Пријаве 

 

Привредни субјекат Raiffeisen Bank је уписан у судски регистар Опћинског суда у Сарајеву под 

матичним бројем: 65-02-0005-10 (стари број: 1-11629), са сједиштем у улици Змаја од Босне бб, 

71000 Сарајево.  

 

Уписани основни капитал привредног субјекта износи 247.167.000,00 КМ подијељен на 998.668,00  

акција, а као оснивачи привредног субјекта Raiffeisen Bank су наведени акционари према листи 

власника вриједносних папира у Федерацији Босне и Херцеговине од дана 30.09.2004. године. 

 

Основне дјелатности привредног субјекта Raiffeisen Bank у унутрашњем и вањскотрговинском 

промету су: остало новчарско пословање, финансијски закуп, остало кредитно посредовање, остале 

финансијске услужне дјелатности, осим осигурања и пензионих фондова, дјелатности посредовања 

у пословању вриједносним папирима и робним уговорима те остале помоћне дјелатности код 
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финансијских услуга осим осигурања и пензионих фондова и услуге платног промета и преноса 

новца у земљи и иностранству. 

 

Raiffeisen Bank припада Raiffeisen групи коју у БиХ чини пет чланица: Raiffeisen Bank д.д. Босна и 

Херцеговина, Raiffeisen Leasing д.о.о. Сарајево, Raiffeisen Invest д.д., Raiffeisen CAPITAL а.д. Бања 

Лука и Raiffeisen Assistance д.о.о. Сарајево.  

  

Повезана друштва са Raiffeisen Bank у БиХ су: 

  

1. Raiffeisen Leasing д.о.о. Змаја од Босне бб, 71000 Сарајево (100% у власништву Raiffeisen 

Bank) – дјелатност leasinga (финансијски и оперативни),  

2. Raiffeisen Invest д.д. Змаја од Босне бб, 71000 Сарајево (акционари према листи власника 

вриједносних папира у Федерацији Босне и Херцеговине од дана 30.11.2018. године) – 

дјелатност управљања инвестицијским фондовима,  

3. Raiffeisen CAPITAL а.д. Васе Пелагића 2, 78000 Бања Лука, (100% у власништву Raiffeisen 

Bank) – дјелатност посредовања у куповини и продаји хартија од вриједности (брокерски 

послови) 

4. Raiffeisen Assistance д.о.о. Змаја од Босне бб, 71000 Сарајево (50% у власништву Raiffeisen 

Bank и 50% у власништву Raiffeisen Leasing) – дјелатност агената и посредника у осигурању, 

5. С-СПВ д.о.о. Змаја од Босне бб, 71000 Сарајево( 100% у власништву Raiffeisen Leasing) – 

дјелатност изнајмљивања и управљања властитим некретнинама узетим у закуп (leasing) 

6. К-СПВ д.о.о. Змаја од Босне бб, 71000 Сарајево ( 100% у власништву Raiffeisen Leasing) – 

дјелатност изнајмљивања и управљања властитим некретнинама узетим у закуп (leasing) 

7. А-СПВ д.о.о. Сарајево Змаја од Босне бб, 71000 Сарајево ( 100% у власништву Raiffeisen 

Leasing) – дјелатност изнајмљивања и управљања властитим некретнинама узетим у закуп 

(leasing). 

 

(..)**...   
 

 

1.3. Привредни субјекат Comtrade д.о.о. Џемала Биједића 179, 71000 Сарајево – Comtrade – 

Подносилац Пријаве 

 

Привредни субјекат Comtrade је уписан у судски регистар Опћинског суда у Сарајеву под матичним 

бројем: 65-01-1252-09 (стари број: 1-15992), са сједиштем у улици Џемала Биједића 179, 71000 

Сарајево.  

 

Основни капитал привредног субјекта Comtrade је 5.000,00 КМ, а у 100% власништву је привредног 

субјекта Comtrade programske reštive д.о.о. Леталишка цеста 29б, Љубљана, Република Словенија, 

који поред наведеног привредног субјекта у БиХ има у 100% власништву привредног субјекта 

Comtrade д.о.о. I Крајишког корпуса 39, 78000 Бања Лука.  

Comtrade д.о.о. Сарајево нема зависних друштава, има подружницу у Мостару, те се подружница 

третира и књиговодствено води у саставу оснивача, Comtrade д.о.о. Сарајево. 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта Comtrade су услужне дјелатности у вези са 

информационом технологијом и рачунарима. 

 

Привредни субјекат Comtrade, односно њени чланови управних и надзорних одбора нису чланови 

управних и надзорних одбора других привредних субјеката. 
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1.4. QSS д.о.о. Дејзина Бикића бб, 71000 Сарајево – QSS – Подносилац Пријаве 

   

Привредни субјекат QSS је уписан у судски регистар Опћинског суда у Сарајеву под матичним 

бројем: 65-01-1009-12 (стари број: 1-19981), са сједиштем у улици Дејзина Бикића бб, 71000 

Сарајево. 

 

Основни капитал привредног субјекта QSS је 26.605,00 КМ и у власништву је физичких лица 

Селимовић Амеле 50% и Селимовић Исана 50%. 

 

QSS није дио групације, нити има повезана друштва, као нити пословних јединица у Босни и 

Херцеговини. 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта QSS су услужне дјелатности у вези са 

информационом технологијом и рачунарима. 

 

Привредни субјекат QSS, односно њени чланови управних и надзорних одбора нису чланови 

управних и надзорних одбора других привредних субјеката. 

 

 

1.5. Привредни субјекат ЕСП БХ д.о.о. Бранилаца Сарајева 20, 71000 Сарајево – ЕСП БХ - 

Циљно друштво 

 

Подносиоци пријаве су оснивачи привредног субјекта ЕСП БХ д.о.о. на основу закљученог Уговора 

о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу ЕСП БХ д.о.о., број: ОПУ-ИП:678/2019 од 

05.07.2019. године. 

 

Према изводу из регистра Опћинског суда у Сарајеву  привредни субекат ЕСП БХ д.о.о. је уписан 

под МБС бројем: 65-01-0518-19 са сједиштем у улици Бранилаца Сарајева 20, 71000 Сарајево, дана 

16.07.2019. године рјешење број: 065-Рег-19-003485 од дана 16.07.2019. године са уписаним 

основним капиталом од 8.500.000,00 КМ, у власништву привредних субјеката БХ Телеком 45%, 

Raiffeisen Bank 45%, Comtrade 5% и QSS 5%.    

Нови привредни субјекат ЕСП БХ д.о.о. ће дјеловати на тржишту пружања услуге имплементације 

информационе платформе за платне и друге електронске сервисе. (..)**... 

 

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. 

 

 

 

 



7 

 

3. Правни основ и облик концентрације 

 

У Пријави је достављен као правни основ предметне концентрације Уговор о оснивању друштва са 

ограниченом одговорношћу ЕСП БХ д.о.о., број: ОПУ-ИП:678/2019 од 05.07.2019. године које су 

закључили дана 05.07.2019. године привредни субјекти БХ Телеком, Raiffeisen Bank, Comtrade и QSS 

а који се односи на оснивање новог привредног субјекта. 

 

По провођењу предложене концентрације, БХ Телеком ће имати 45% учешћа у основном капиталу 

ЕСП БХ, Raiffeisen Bank 45% учешћа у основном капиталу ЕСП БХ, Comtrade 5% учешћа у 

основном капиталу ЕСП БХ и QSS 5% учешћа у основном капиталу ЕСП БХ. 

Новоосновани привредни субјекат ће дјеловати на релевантном тржишту на којем нити један од 

учесника концентрације (БХ Телеком, Raiffeisen Bank, Comtrade и QSS) не дјелује. 

Подносиоци Пријаве су навели да оснивање новог привредног субјекта ЕСП БХ сматрају обликом 

концентрације у смислу члана 12. став 1. тачка б) алинеја 3) Закона који предвиђа стицање контроле 

или преовладавајућег утицаја у овом случају више привредних субјеката (БХ Телеком, Raiffeisen 

bank, Comtrade и QSS) над другим привредним субјектом (ЕСП БХ) и то на начин предвиђен 

одредбама закона који регулишу оснивање привредних субјеката и њихово управљање. 

Увидом у Уредбу број: 4064/89 (ECMR) коју је донијела Европска комисија која у чл. 2. и 3. став 4), 

као и Обавјештење Европске Комисије о појму заједничког подухвата са значењем концентрације 

према Уредби Савјета (ЕЗ) број: 4064/89 о контроли концентрација привредних субјекта наведено 

је у ставу 12) и 13) да се треба правити разлика између концентративног и кооперативног 

заједничког улагања. Доношењем нове Уредбе 139/2004 и правосудног Обавјештења о тумачењу 

ове Уредбе из 2007. године, концепт концентративног и кооперативног заједничког улагања мијења 

се у концепт full-function и non full-function joint venture.   

Наиме, према Уредби о контроли концентрација Европске комисије, заједничко улагање које на 

дуготрајној основи обавља све функције самосталног привредног субјекта сматра се 

концентрацијом. Како би заједничко улагање испуњавало критеријум full-function и тиме се 

сматрало концентрацијом, довољно је да је заједничко улагање: 

- самостално у оперативном смислу на тржишту,  

- обавља све функције које обављају и други привредни субјекти на тржишту,  

- има своју властиту имовину, пословне просторије и запосленике,  

- значајан дио производа/услуга које су предмет пословања ће продавати или набављати од других 

привредних субјеката на тржишту, а не само од привредних субјеката оснивача. 

На основу наведених критеријума као и достављених података од стране Подносилаца пријаве је 

утврђено да ће привредни субјекат ЕСП БХ бити самосталан  и независан привредни субјекат који 

обавља све функције као и његови конкуренти на релевантном тржишту, имаће своје властите 

запосленике и имовину и своје услуге/производе осим што ће користити и учесници концентрације 

за потребе прометовања властитих производа/услуга на уговорној основи, као и сви остали 

учесници на тржишту с циљем остваривања профита.  

  

Увидом у предметни Уговор је утврђено, посебно у члану 35., да се привредни субјекат ЕСП БХ 

оснива на неодређено вријеме, тј. на дугорочној основи.  

  

Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је  утврдио да правни облик концентрације представља 

заједничко улагање на дугорочној основи, два или више независних привредних субјеката, који 

дјелује као независан привредни субјекат, у смислу члана 12. став (1) тачка ц) Закона. 
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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 

критеријумима 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 њихово заједничко учешће на релевантном 

тржишту веће од 40,00%.  

 

 

Према подацима из Пријаве, укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника 

концентрације (и њихових повезаних привредних субјеката), на дан 31. децембар 2018. године, као 

години која претходи концентрацији, износи: 

 
(..)**.. 
 

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

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

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

критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката. 

 

(..)** 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.  

 

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.  

 

Подносилац пријаве је као релевантно тржиште навео тржиште пружања услуге имплементације 

информационе платформе за платне и друге електронске сервисе. 

 

Релевантно географско тржиште јесте цјелокупна територија Босне и Херцеговине, са обзиром да 

ће ЕСП БХ д.о.о. своје услуге једнако пружати у читавој Босни и Херцеговини. 
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Слиједом наведеног, под релевантним тржиштем предметне концентрације, сматраће се тржиште 

пружања услуге имплементације информационе платформе за платне и друге електронске сервисе 

на територији Босне и Херцеговине. 

 

 

5.1. Анализа релевантног тржишта концентрације  

 

Према подацима из Пријаве учесници концентрације и тржишни конкуренти на релевантном 

тржишту БиХ имају: 

Табела 2. Процјена тржишних учешћа учесника концентрације и њихових повезаних друштава на 

релевантном тржишту    

Р.бр Назив привредног субјекта 

Тржишно учешће 

(%) 

1. БХ Телеком 0,00 

2. Raiffeisen bank 0,00 

3. Comtrade 0,00 

4. QSS 0,00 

5. Остали  

 Укупно 0,00 

  Укупно (1+2+3+4)* 0,00 

 

Извор: Подаци из Пријаве и слободна процјена Подносиоца Пријаве због непостојања конкретних 

података  

*   процијењена тржишна учешћа учесника концентрације износе 0%, односно немају учешћа на 

релевантом тржишту.  

 

Нити један од учесника концентрације (БХ Телеком, Raiffeisen bank, Comtrade и QSS) не дјелује на 

истом релевантном тржишту на којем би дјеловао нови привредни субјекат ЕСП БХ. 

Сходно томе, не постоји тржишно учешће учесника концентрације, као нити њихових главних 

конкурената на релевантном тржишту пружања услуге имплементације информационе платформе 

за платне и друге електронске сервисе. 

 

(..)**.. 

 
 

Подносиоци Пријаве наводе да им није познато да постоје привредни субјекти који се баве 

пружањем истих услуга. 

 

(..)**... 
 

За разлику од поменутог ЕСП БХ д.о.о. пружаће услугу да се путем иновативне мобилне апликације, 

која је доступна за кориснике паметних мобилних уређаја, врши иницирање плаћање услуга и роба 

са текућег рачуна корисника. Корисник приликом плаћања путем апликације употребом мобилног 

уређаја скенира QR код који идентификује трговца и одређено продајно мјесто, на основу чега се 

врши иницирање преноса средстава са текућег рачуна корисника апликације (физичко лице) на 

трансакцијски рачун трговца, те банка по том основу комплетира и извршава процес плаћања. 
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Дакле, релевантно тржиште са аспекта дефиниције из члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног 

тржишта а која каже да релевантно тржиште обухвата све производе које потрошачи и/или 

корисници сматрају међусобно замјењивим, под прихватљивим условима, имајући у виду нарочито 

њихове битне карактеристике, квалитет, уобичајну намјену, начин употребе, услове продаје и 

цијене, могли бисмо дефинисати као тржиште процесуисања плаћања путем нових технологија које 

замјењују класично плаћање готовим новцем.  

 

С тим што треба јасно дефинисати чињеницу да се ЕСП БХ д.о.о. неће бавити било каквом врстом 

платног промета нити било каквом обрадом трансакција већ ће искључиво нудити посебан канал 

(апликацију/платформу) путем којег ће се олакшавати иницирање трансакција између трговца и 

корисника уз посредство банке. 

 

Као корисници услуга ЕСП БХ д.о.о., а како су то већ раније наводили, су са једне стране разна 

правна и физичка лица која нуде своје робе и услуге, односно пружаоци комуналних услуга, а са 

друге стране као корисници се јављају сва физичка лица која желе робе и услуге платити на лакши, 

једноставнији и економичнији начин тј. путем платформе ЕСП БХ д.о.о. која поред основне услуге 

иницирања плаћања корисницима нуди и додатне услуге (директни маркетинг, програм лојалности 

и слично). 

 

6. Оцјена концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је анализом релевантних података оцијенио да на релевантном тржишту 

прије провођења ове концентрације није било привредних субјеката који су дјеловали на тржишту 

пружања услуге имплементације информационе платформе за платне и друге електронске сервисе 

и да ова концентрација представља отварање истога. 

 

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

ће предметна концентрација имати одређене дугорочне позитивне економске ефекте за тржиште 

Босне и Херцеговине почевши од јасне евиденције платних размјена по којима се врше порески 

обрачуни па до различитих бенефита са становишта интереса потрошача као што су:  

• снижавање цијена производа и/или услуга; 

• повећање квалитета производа и/или услуга; 

• увођење иновација; 

• повећање и проширивање могућности избора производа и/или услуга за потрошача 

 

 

Конкуренцијски савјет је слиједом наведеног оцијенио предметну концентрације допуштеном, у 

смислу члана 18. став (2) Закона, те одлучио као у тачки 1. диспозитива овог Рјешења. 

 

 

7. Новчана казна 

 

Конкуренцијски савјет 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) истог Закона. 

 

Конкуренцијски савјет је увидом у Регистар пословних субјеката (www.bizreg.pravosudje.ba), 

установио да привредни субјекат ЕСП БХ д.о.о. је регистрован под МБС бројем: 65-01-0518-19 са 

сједиштем у улици Бранилаца Сарајева 20, 71000 Сарајево, дана 16.07.2019. године, те затражио 

очитовање Подносиоца пријаве поднеском број: УП-06-26-1-019-13/19 дана 27.11.2019. године да 

ли је наведени привредни субјекат уписан у судски регистар, те да се доставе подаци о истом. 

http://www.bizreg.pravosudje.ba/
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Подносилац пријаве је поднеском запримљеним под бројем: УП-06-26-1-019-14/19 дана 29.11.2019. 

године доставио информацију да је у својству овлаштеног подносиоца, нотар Мерџана Шкаљић, 

нотар из Сарајева, поднијела Пријаву за упис у судски регистар Опћинском суду  у Сарајеву дана 

09.07.2019. године, на основу којег је донијето Рјешење број: 065-0-Рег-19-003485 дана 16.07.2019. 

године, што потврђује да је концентрација била проведена без рјешења Конкуренцијског савјета, у 

тренутку подношења Пријаве концентрације овом органу. 

 

Из наведеног јасно произилази да су Подносиоци пријаве провели концентрацију без претходног 

рјешења Конкуренцијског савјета, у смислу члана 18. став (9) Закона, којим се потврђује 

усклађеност предметне концентрације из чл. 12. и 14. Закона. 

 

Такође, у смислу члана 52. Закона, Конкуренцијски савјет приликом одређивања висине новчане 

казне узима у обзир намјеру и трајање повреде Закона.  

 

Конкуренцијски савјет је такође цијенио чињеницу да су Подносиоци пријаве у законском року 

пријавили концентрацију, те да су у поступку оцјене концентрације сарађивали и у остављеним 

роковима достављали сву тражену релеванту документацију и податке. 

 

Полазећи од неоспорно утврђене чињенице да су наведени привредни субјекти спровели предметну 

концентрацију без рјешења Конкуренцијског савјета и тиме прекршили одредбе члана 18. став (9) 

Закона о конкуренцији, у смислу члана 48. став (1) тачка е) Закона о конкуренцији изречене су (..)** 

новчане казне: 

 

- привредном субјекту БХ Телеком од (..)**, што износи (..)** од укупно оствареног прихода 

у 2018. години (..)**, за провођење концентрације без рјешења Конкуренцијског савјета, у 

смислу члана 18. став (9) Закона; 

 

- привредном субјекту Raiffeisen bank од (..)**, што износи (..)** од укупно оствареног 

прихода у 2018. години (..)**, за провођење концентрације без рјешења Конкуренцијског 

савјета, у смислу члана 18. став (9) Закона; 

 

- привредном субјекту Comtrade од (..)**, што износи (..)** од укупно оствареног прихода у 

2018. години (..)**, за провођење концентрације без рјешења Конкуренцијског савјета, у 

смислу члана 18. став (9) Закона; 

 

- привредном субјекту QSS од (..)**, што износи (..)** од укупно оствареног прихода у 2018. 

години (..)**, за провођење концентрације без рјешења Конкуренцијског савјета, у смислу 

члана 18. став (9) Закона; 

 

Конкуренцијски савјет сматра да изрицање наведених новчаних казни, поред кажњавања 

привредних субјеката ради кршења одредби Закона, треба имати и превентиван ефекат како би 

одвратило друге привредне субјекте од дјеловања или наставка понашања које представља кршење 

одредби Закона. 

 

У случају да привредни субјекти БХ Телеком, Raiffeisen bank, Comtrade и QSS не изврше уплате 

новчаних казни у утврђеном року, Конкуренцијски савјет ће затражити од релевантних органа 

принудно извршење истих, те обрачунати затезну камату за вријеме прекорачења рока уплате 

новчане казне, у складу са прописима Босне и Херцеговине. 

 

Конкуренцијски савјет је слиједом наведеног одлучио као у тачки 2., 3. и 4. диспозитива овог 

Рјешења. 
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8. Административна такса 

 

Подносилац Пријаве на ово Рјешење, у складу са чланом 2. Тарифни број 107. тачка д) подтачка 1. 

Одлуке о висини административних такси у вези с процесним радњама пред Конкуренцијским 

савјетом (“Службени гласник БиХ”, бр. 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. 

 

У складу са одредбом члана 3. став. 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). 

 

Слиједом наведеног Конкуренцијски савјет је одлучио као у тачки 5. диспозитива овог Рјешења. 

 

9. Поука о правном лијеку 

 

Ово Рјешење је коначно и против истога 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. 

 

 

          Предсједница 

 

                     Мр Аријана Регода - Дражић 


