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BOSNA I HERCEGOVINA 
Konkurencijsko vijeće 

 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

 

Број: УП – 03-26-1-011-5/20  

Сарајево, 23.04.2020. 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 „Prointer ITSS“ д.о.о. Бања 

Лука, Вука Караџића 2, 78000 Бања Лука, запримљеној дана 04.03.2020. године под бројем: УП- 03-

26-1-011-1/20, на 68. (шездесетосмој) сједници одржаној дана 23.04.2020. године, донио је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта „Prointer ITSS“ д.о.о. Бања Лука, ради 

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

 

2. Обавезује се привредни субјекат „Prointer ITSS“ д.о.о. Бања Лука 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 (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је запримио, 

под бројем: УП- 03-26-1-011-1/20 дана 04.03.2020. године, Пријаву концентрације (у даљем тексту: 

Пријава) привредног субјекта „Prointer ITSS“ д.о.о. Бања Лука, Вука Караџића 2, 78000 Бања Лука 

(у даљем тексту: „Prointer ITSS“ или Подносилац пријаве) којом исти намјерава стећи контролу над 

привредним субјектом „Sector ADS“ д.о.о. Бања Лука, Илије Гарашанина 6, 78000 Бања Лука (у 

даљем тексту: „Sector ADS“ или Циљно друштво), куповином 100% власничког учешћа.  

 

Подносилац пријаве је Пријаву допунио поднеском запримљеним дана 03.04.2010. године под 

бројем: УП-03-26-1-011-2/20.  

 

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 

22.04.2020. године под бројем: УП-03-26-11-3/20. 

 

Подносилац пријаве је навео, у смислу члана 30. став (2) Закона, да нема обавезу поднијети захтјев 

за оцјену концентрације неком другом органу за конкуренцију изван територије Босне и 

Херцеговине. 

 

Конкуренцијски савјет је увидом у достављену документацију утврдио да је пријава поднесена у 

смислу члана 16. став (1) Закона.  
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1. Учесници концентрације  

 

Учесници предметне концентрације су привредни субјекти „Prointer ITSS“ д.о.о. Бања Лука, Вука 

Караџића 2, 78000 Бања Лука и „Sector ADS“ д.о.о. Бања Лука, Илије Гарашанина 6, 78000 Бања 

Лука. 

 

1.1. Привредни субјекат „Prointer ITSS“ д.о.о. Бања Лука 

 

Привредни субјекат „Prointer ITSS“ д.о.о. Бања Лука, Вука Караџића 2, 78000 Бања Лука, 

регистрован је у судском регистру Окружног привредног суда у Бањој Луци под матичним бројем 

субјекта уписа МБС: 57-01-0142-15). 

 

Претежна регистрована дјелатност Подносиоца пријаве је трговина на велико, рачунарима, 

периферном опремом и софтверима (шифра дјелатности: 46.51). 

 

Већински власник привредног субјекта „Pointer ITSS“ је физичко лице (..)**1 са (..)** % власничког 

учешћа у истом.  

 

Привредни субјекат „Prointer ITSS“ је власник привредног субјекта „POINTER ITSS“ д.о.о. Сарајево, 

Врбања 1, 71000 Сарајево. 

 

Привредни субјекат „Prointer ITSS“ према наводима Подносиоца пријаве, не дјелује на релевантном 

тржишту.  

 

1.2. Привредни субјекат „Sector ADS“ д.о.о. Бања Лука  

 

Привредни субјекат „Sector ADS“ д.о.о. Бања Лука, Илије Гарашанина 6, 78000 Бања Лука, 

регистрован је у судском регистру Окружног привредног суда у Бања Луци под матичним бројем 

субјекта уписа МБС: 71-01-0025-10. 

 

Привредни субјекат „Sector ADS“  је у власништву физичких лица, како слиједи: 

1. (..)** 

2. (..)**  

3. (..)**  

4. (..)**  

5. (..)**. 

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „Sector ADS“ су остале услужне дјелатности 

у вези са информацијском технологијом и рачунарима, што се посебно односи на управљање 

документацијом и заштитом исте (шифра дјелатности 62.09). 

 

 

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). 
 
 

 
1 (..)** - подаци предстабљају пословну тајну 
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3. Правни основ и облик предметне концентрације 

 

Као правни основ ове концентрације Подносилац пријаве, у смислу одредби члана 30. став (1) тачка 

а) Закона и члана 9. тачка ф) алинеја 6. Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за 

оцјену концентрација привредних субјеката  је доставио Уговор о купопродаји и преносу ућешћа и 

оснивачких права, закључен  дана 28.02.2020. године између привредног субјекта „Prointer ITSS“ као 

купца и физичких лица, власника привредног субјекта „Sector ADS“, као продавца.   

 

У току припреме напријед наведеног Уговора, привредни субјекат „Sector ADS“ је заједничком 

понудом оснивача од 30.01.2020.године изразило спремност да прода цјелокупна учешћа у обиму од 

(..)** % у друштву, док је „PROINTER ITSS“ одговором на писмо намјере од 31.01.2020. године 

прихватило понуду привредног субјекта „Sector ADS“.  

 

Након провођења концентрације, Подносилац пријаве не очекује да наступи значајнија промјена на 

релевантном тржишту, нити до стварања доминантног положаја истог. 

 

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

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 обухвата 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 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 разликују од услова тржишне конкуренције 

на сусједним географским тржиштима. 
 

Привредни субјекат „Sector ADS“ дјелује на тржишту управљања документацијом и заштитом исте, 

користећи савремене информационе технологије.  

 

У наставку текста је графикон који показује просјек прихода у протекле 3 године (2016, 2017 и 2018), 

предузећа које пружају исте или сличне услуге. 

 

Из приложеног графикона уочљиво је да је просјечна вриједност укупно остварених прихода за 3 

године (2016, 2017 и 2018) 9.948.834,00КМ. У том износу, учешће „Sector ADS“ је (..)**  КМ или 

(..)** %. 

 

Као тржишна конкуренција  у БиХ Подносилац пријаве издваја шест предузећа који су највећи 

конкуренти, а постоје још неколико мањих предузећа који се баве истом дјелатношћу:  
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Табела 1. 

 

Учешће привредног субјекта „Sector ADS“ на укупном тржишту у БиХ за услуге дигитализације, 

микрофимовања, сређивања архивске и документарне (регистратурне) грађе, чувања документације 

и дезинтеграције је (..)** % (просјек 3 године).   

 

Учешће послова Циљног друштва, према подацима из Пријаве, који су добијени путем  јавних 

набавки на укупном тржишту у БиХ за дјелатност 62.09 – ИТ & рачунари је (..)** КМ, што 

представља (..)** % укупног просјечног прихода предузећа ((..)** просјек за 3 године). У питању су 

услуге везано за дигитализацију и управљање документацијом. 

 

Привредни субјекат „Prointer ITSS“ 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.  

 

 

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 приход учесника концентрације и њихових повезаних привредних субјеката, на 

дан 31.12.2019. године износио је: 

 

Укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника концентрације 31.12.2019. године: 

 Табела 2.           

Ред бр. Назив привредног 

субјекта  

Укупан приход на 

тржишту  

БиХ /КМ 

Укупан приход на свјетском 

нивоу/КМ 

1. „Prointer  ITSS“  (..)** (..)** 

4. „Sector ADS“  (..)** (..)** 

 

 

 

Ред. 

Бр. 

Назив Претежна 

дјелатност 

Просјек прихода, 2016, 

2017. и 2018. године 

1. Микрографија доо Сарајево 63.11 (..)** 

2. Mikrocop доо Сарајево 62.09 (..)** 

3. CloudIT доо Сарајево 62.02 (..)** 

4 Planet Soft Бања Лука 58.29 (..)** 

5. New Concept Бања Лука 62.03 (..)** 

6. Sector ADS Бања Лука 62.09 (..)** 
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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 2.) 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.  

 

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.  

 

                  

                                                                                                                                Предсједница 

 

                                                                                                                    Мр Аријана Регода - Дражић 

 

 


