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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

 

Број: УП-05-26-1-020- 10 /21 

Сарајево, 14.07.2021. године 

 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (2), 

а у вези са чланом 14. став (1)  Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 

80/09), а рјешавајући по Пријави концентрације привредног субјекта Landis+Gyr AG, Alte 

Steinhauserstrasse 18, 6330 Cham, Швицарска, запримљеној дана 17.07.2021. године под бројем: УП-

05-26-1-020-1/21, на 90. (деведесетој) сједници одржаној дана 14.07.2021. године, донио је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта Landis+Gyr AG, ради непостојања 

обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији. 

 

2. Обавезује се привредни субјекат Landis+Gyr AG да уплати административну таксу у износу од 

1.000,00 КМ (хиљаду конвертибилних марака) у корист Буџета институција Босне и 

Херцеговине. 

 

3. Овај Закључак биће објављен 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 је дана 17.05.2021. године под бројем УП-05-26-1-020-

1/21 запримио Пријаву концентрације привредног субјекта Landis+Gyr AG, Alte Steinhauserstrasse 

18, 6330 Cham, Швицарска (даље у тексту: Подносилац пријаве или Landys+Gyr AG), путем 

пуномоћника адвоката Наиде Чустовић, Змаја од Босне бр. 7, 71000 Сарајево, којом привредни 

субјект Landys+Gyr AG, у смислу члана 12. став (1) тачка б) под 1) Закона о конкуренцији 

(''Службени гласник БиХ'', бр. 48/05, 76/07 и 80/09) (даље у тексту: Закон), стиче контролу над 

привредним субјектом ЕТРЕЛ световање ин друге сторитве д.о.о., Под јелшами 6, 1290 Гросупље, 

Република Словенија (даље у тексту: Етрел д.о.о. или Циљно друштво) куповином (..)*1% 

власничког учешћа.  

 

Подносилац пријаве је предметну пријаву допунио поднеском број: УП-05-26-1-20-2/21 од дана 

02.06.2021. године и поднеском број: УП-05-26-1-20-5/21 од дана 05.07.2021. године. 

 

Подносилац пријаве је у складу с чланом 30. став (2) Закона у истој навео да је Пријаву 

концентрације поднио овлаштеним тијелима за оцјену концентрације изван територије Босне и 

Херцеговине односно, Агенцији за заштиту конкуренције Републике Словеније.   

 

Увидом у поднесену Пријаву, Конкуренцијски савјет је утврдио да је иста поднесена у законском 

року, у складу с чланом 16. став (1) Закона. 

 
1 (..)*- подаци представлјају пословну тајну 



3 

 

 

По пријему цјелокупне документације Конкуренцијски савјет је утврдио да је Пријава комплетна, те 

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

12.07.2021. године под бројем: УП-05-26-1-020- 7 /21. 

 

 

 

1. Учесници концентрације  

 

Учесници предметне концентрације су привредни субјекти Landis+Gyr AG, Alte Steinhauserstrasse 

18, 6330 Cham, Швицарска и  циљно друштво ЕТРЕЛ световање ин друге сторитве д.о.о., Под 

јелшами 6, 1290 Гросупље, Република Словенија. 

 

Привредни субјекат Landys+Gyr AG  

 

Landis+Gyr AG је привредно друштво које је основано и дјелује у складу са законима Швицарске, са 

сједиштем у Cham-у и регистрованом пословном адресом Alte Steinhauserstrasse 18, 6330 Cham, 

Швицарска, регистровано у Регистру привредних субјеката Швицарске под бројем: (..)*2 

Landys+Gyr AG активан је у подручју рјешења за управљање енергијом, као што су управљање 

имовином (системи визуализације напона, апликација за заштиту прихода и планер поузданости) 

производи намијењени дистрибуцијским мрежама, производи намијењени потрошачима, итд. 

Специјализирано је за производњу мјерача енергије, "паметних" рјешења за мјерење и "паметних" 

мрежних апликација. 

Привредни субјекат Landys+Gyr AG нема повезаних друштава у Босни и Херцеговини. 

 

1.2. Циљно друштво – привредни субјекат Етрел д.о.о. 

 

ЕТРЕЛ световање ин друге сторитве д.о.о. је друштво са ограниченом одговорношћу које је основано 

и дјелује у складу са законима Републике Словеније, са регистрованим сједиштем у Гросупљу и 

пословном адресом Под јелшами 6, 1290 Гросупље, Република Словенија, регистровано у 

Пословном и судском регистру Окружног суда у Љубљани под бројем регистрације: (..)*. 

Пословне активности Циљног друштва укључују производњу станица за пуњење електричних 

возила (хардвер) и управљање платформом за пуњење (софтвер), тачније, пружање градивних 

елемената за широк спектар рјешење у подручју е-мобилности (e-mobility) кроз развој и производњу 

интерактивних хардверских и софтверских рјешења за пуњење електричних возила. Циљно 

друштво производи интегралан асортиман "паметних" станица за пуњење за употребу у 

домаћинствима и јавности. Додатно, портфељ производа Циљног друштва укључује и свеобухватан 

пакет софтвера за управљање пуњачима и "паметно" пуњење. 

Привредни субјекат Етрел д.о.о. нема повезаних друштава у Босни и Херцеговини. 

 

 

 
2 (..)*- подаци представлјају пословну тајну 
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2. Правни  оквир оцјене концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене допуштености предметне концентрације 

примијенио одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта („Службени гласник БиХ“, 

бр. 18/06 и 34/10) и Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација 

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

3. Правни основ и облик предметне концентрације 

 

Као правни основ ове концентрације Подносилац пријаве је доставио Уговор о купопродаји. Дана 

30.04.2021. године, Landys+Gyr AG као купац/стицатељ и г-дин. (..)*3 и г-дин. (..)* (у даљем тексту: 

Постојећи чланови) као продавци, закључили су Уговор о купопродаји пословних удјела у форми 

нотарски обрађене исправе бр. (..)* обрађен од стране нотара Нине Чешарек (у даљем тексту: Уговор 

о купопродаји), у складу са којим ће привредни субјекат Landys+Gyr AG, у првом кораку, стећи 

(..)*% учешћа у основном капиталу Циљног друштва. Конзумација намјераване трансакције зависи 

од испуњења одређених претходних увјета, а који између осталих обухватају и одобрење 

концентрације од стране Конкуренцијског савјета. 

Како би уредили одређена питању у вези Циљног друштва, Стицатељ и Постојећи чланови 

намјеравају закључити Уговор чланова друштва, у форми предвиђеној прилогом 7.2.1 (ц) Уговора о 

купопродаји (у даљем тексту: Уговор чланова друштва), у моменту закључења аквизиције (..)*% 

учешћа у Друштву (у даљем тексту: Закључење трансакције). 

Уговор чланова друштва предвиђа да ће L+G и Постојећи чланови имати право и обавезу да закључе 

уговор о преносу преосталих учешћа Постојећих чланова на дан 31.05.2024. године, који заједно 

представљају (..)*% ућешћа у основном капиталу Циљног друштва, уколико је купопродајна цијена 

већ обрачуната у том тренутку.  

 

Слиједом наведеног, правни облик предметне концентрације ће бити стицање контроле једног 

привредна субјекта над другим привредним субјектом, у складу са чланом  12. став (1) тачка б) 

Закона.  

 

 

4. 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 обухваћа све производе и/или услуге које потрошачи и/или корисници сматрају 

међусобно замјењивим, под прихватљивим условима, имајући у виду нарочито њихове битне 

карактеристике, 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 којој 

привредни субјекат дјелује у продаји и/или куповини релевантног производа под једнаким или 

 
3 (..)*- подаци представлјају пословну тајну 
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довољно уједначеним условима и који то тржиште битно разликују од услова тржишне конкуренције 

на сусједним географским тржиштима. 

 

Како је наведено у Пријави, Подносилац сматра да се релевантно тржиште производа за предметну 

концентрацију може дефинисати као тржиште софтвера за станице за пуњење електричних возила у 

Босни и Херцеговини. 

 

Привредни субјекат Landyr+Gyr AG према наводима Подносиоца пријаве, не дјелује на тржишту на 

којем дјелује Циљно друштво. 

 

Релевантно географско тржиште на којем дјелује Циљно друштво обухвата цјелокупну територију 

Босне и Херцеговине.  

 

Због свега наведеног релевантно тржиште предметне концентрације може се дефинисати као 

тржиште софтвера за станице за пуњење електричних возила у Босни и Херцеговини.  

 

 

5. Оцјена пријаве концентрације 

 

Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката, у смислу члана 14. став (1) тачка б) Закона, 

постоји ако укупни годишњи приход сваког од најмање два привредна субјекта учесника 

концентрације остварена 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 

њихово заједничко учешће на релевантном тржишту веће од 40,0%. 

 

 

Укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника концентрације 31.12.2020. године: 

 Табела 1.           

Ред бр. Назив привредног 

субјекта  

Укупан приход на 

тржишту  

БиХ /КМ 

Укупан приход на свјетском 

нивоу/КМ 

1. Landys+Gyr AG (..)*4 (..)* 

4. Етрел д.о.о. (..)* (..)* 

 

 

Годишњи приход учесника концентрације представља 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.  

 

Према подацима из Пријаве (Табела 1.) учесници концентрације нису испунили услов укупног 

годишњег прихода, у смислу члана 14. став (1) тачка б)  Закона. 

 

Такође, учесници  концентрације нису испунили услов из члана 14. став (1) тачка б) у погледу 

тржишног учешћа, обзиром да Подносилац пријаве не дјелује на релевантном тржишту на којем 

дјелује Циљно друштво па не постоје хоризонтална преклапања нити вертикалне везе између 

Подносиоца пријаве и Циљног друштва и самим тим предметна концентрација неће довести до 

стварања или  јачања доминантног положаја од стране учесника концентрације. 

 

 
4 (..)*- подаци представлјају пословну тајну 
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Дописом запримљеним од стране Електропривреде БиХ д.д. Сарајево, Вилсоново шеталиште 15, 

71000 Сарајево, дана 13.07.2021. године под бројем: УП-05-26-1-020-9/21 достављени су и службени 

подаци о броју пунионица за електрична возила као и подаци о кориштењу софтвера Циљног 

друштва. Према достављеним подацима тренутно у Босни и Херцеговини постоји 8 пунионица за 

електрична возила које су интегрисане у софтверски систем за надзор и управљање софтвером Ocean 

а чији је произвођач Циљно друштво Етрел д.о.о.  Привредни субјекат ЈП Електропривреда БиХ д.д. 

Сарајево нема званичну информацију о броју пунионица осталих власника у Босни и Херцеговини 

као ни о томе да ли се користи неки сличан софтвер за надзор и управљање.  

 

Према доступним подацима а који су достављени у Пријави од стране Подносиоца захтјева, 

привредни субјекат Етрел д.о.о. има само једног клијента у Босни и Херцеговини ( ЈП 

Електропривреда БиХ д.д. Сарајево) од којег остварује приход. Према достављеним информацијама 

у Босни и Херцеговини постоји око 80 станица за пуњење електричних аутомобила док је 

алтернативна информација да постоји 90 станица. Тренутно само 14 станица за пуњење електричних 

возила користи софтверско рјешење Циљног друштва. Сходно томе, привредни субјекат Етрел д.о.о. 

има учешће на релевантном тржишту од 15,5% (14/90) до 17,5% (14/80).  

 

На основу напријед наведеног, утврђено је да Подносилац пријаве  није био обавезан поднијети 

пријаву концентрације у смислу члана 14. Закона, те је одлучено као у диспозитиву.  

 

 

6. Административна такса 

 

Подносилац Пријаве на овај Закључак, у складу са чланом 2. Тарифни број 108. тачка  ц) Одлуке о 

висини административних такси у вези са 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 1.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине. 

 

7. Поука о правном лијеку 

 

Против овог Закључка  није дозвољена жалба.  

 

Незадовољна страна може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 

дана од дана пријема, односно објаве овога Закључка.  

 

         

 

          

                                                                                                                                Предсједник 

 

                                                                                                                          Др Амир Каралић 

 

 

 

 

 

 


