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Број: 03-26-1-029-9-II/16 

Сарајево, 21.12.2016. године 

 

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

став (2), а у вези с чланом 12. Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 

и 80/09), а рјешавајући по Пријави концентрације привредног субјекта Amadeus IT Group S.A., 

c/Salvador de Madariaga 1, 28027 Мадрид, Краљевина Шпанија, поднесеној по адвокатицама 

Џани Смаилагић-Хромић и Езмани Турковић, Марић & Цо Адвокатско друштво, Мехмеда 

Спахе 26, 71000 Сарајево, дана 15.08.2016. године под бројем: 03-26-1-029-II/16, на 136. 

(стотинутридесетишестој) сједници одржаној дана 21.12.2016.године, донио 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта Амадеус ИТ Гроуп С.А., ц/Салвадор 

де Мадариага 1, 28027 Мадрид, Краљевина Шпанија, ради непостојања концентрације у смислу 

члана 12. став (1) Закона о конкуренцији.  

 

2. Овај Закључак биће објављен у „Службеном гласнику БиХ“, службеним гласницима ентитета 

и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 

Образложење 

 

Конкуренцијски  савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је 

запримио, дана 15.08.2016. године под бројем: 03-26-1-029-II/16, Пријаву концентрације (у 

даљем тексту: Пријава) привредног субјекта Amadeus IT Group S.A., c/Salvador de Madariaga 1, 

28027 Мадрид, Краљевина Шпанија, ранији назив Amadeus IT Holding S.A. (у даљем тексту: 

Амадеус Гроуп или Подносилац пријаве), поднесену по адвокатицама Џани Смаилагић-Хромић 

и Езмани Турковић, Марић & Цо Адвокатско друштво, Мехмеда Спахе 26, 71000 Сарајево, 

којом исти припајањем привредног субјекта Amadeus IT Group S.A. c/Salvador de Madariaga 1, 

28027 Мадрид, Краљевина Шпанија (у даљем тексту: Amadeus IT) намјерава стећи контролу над 

привредним субјектом Амадеус Босна д.о.о. за маркетинг Сарајево, ул. Карић Мидхат-Митке 

бр. 1, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина (у даљем тексту: Амадеус Босна или циљано 

друштво). 

 

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

смислу члана 30. став (1) Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, број 48/05, 76/07 

и 80/09  (у даљем тексту: Закон) и чл. 9 и 11. Одлуке о начину подношења пријаве и 

критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката („Службени гласник БиХ“, број 

34/10), те је од Подносиоца пријаве затражена допуна исте (акт број: 03-26-1-029-1-II/16 од  

дана 06.09.2016. године). 

 

Подносилац Пријаве је доставио дио тражене документације, поднеском број: 03-26-1-029-2-

II/16 дана 15.09.2016. године и уједно затражио продужење рока за додатних 15 (петнаест) дана 

за доставу остатка документације. 

 

Конкуренцијски савјет је актом број: 03-26-1-029-3-II/16 од дана 19.09.2016. године, у складу са 

чланом 31. став (2) Закона, продужило рок за доставу тражене документације за додатних 15 

(петнаест) дана. 

 

Подносилац Пријаве је доставио тражену документацију, поднеском број: 03-26-1-029-4-II/16 

дана 29.09.2016. године. 
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Конкуренцијски савјет је,у складу са чланом 16. став (4)  Закона о конкуренцији (у даљем 

тексту: Закон), дана 21.11.2016. године, објавио у дневним новинама Обавјештење о 

достављеној Пријави (акт број: 03-26-1-029-5-II/16), у којој су објављени подаци о 

концентрацији, те су позване све заинтересоване стране на достављање писаних коментара у 

вези провођења исте. У остављеном року, Конкуренцијски савјет није запримио нити један 

писани коментар на ову концентрацију. 

 

Конкуренцијски савјет је издао Потврду о комплетној и уредној пријави, у смислу члана 30. 

став (3) Закона, актом број: 03-26-1-029-7-II/16 дана 13.12.2016. године.  

 

Конкуренцијски савјет је у поступку оцјене допуштености предметне концентрације утврдио 

следеће чињенице: 

 

Пријава је поднесена у смислу члана 16. став (1) Закона. 

 

Подносилац пријаве је у смислу члана 30. став (2) Закона, навео да није поднио, нити намјерава 

поднијети захтјев за оцјену концентрације тијелима овлаштеним за оцјену концентрације изван 

Босне и Херцеговине. 

 

Учесници трансакције 

 

Учесници трансакције су привредни субјекти Amadeus IT Group S.A. (ранији назив Amadeus IT 

Holding S.A.), c/Salvador de Madriaga 1, 28027 Мадрид, Краљевина Шпанија и Амадеус Босна 

д.о.о. за маркетинг Сарајево, ул. Карић Мидхат-Митке бр. 1, 71000 Сарајево, Босна и 

Херцеговина. 

 

1. Привредни  субјекат Amadeus IT Group S.A., Подноситељ пријаве 

 

Привредни субјекат Амадеус ИТ Гроуп С.А., ц/Салвадор де Мадриага 1, 28027 Мадрид, 

Краљевина Шпанија је регистрован при Трговачком регистру Мадрида, том 20.972, фолија 82, 

секција 8., лист број: М-371.900, упис 1, са фискалним идентификационим бројем: А-84236934. 

 

Привредни субјекат Amadeus Group је (..)**1 привредног субјекта Amadeus IT.  

 

Привредни субјекат Amadeus IT је регистрован при Трговачком регистру Мадрида, том 21.552, 

књига 0, фолија 142, секција 8., лист број: М-383.503, упис 10, са фискалним 

идентификационим бројем: А-84409408. 

 

Привредни субјекат Amadeus IT је (..)** у Amadeus IT Group S.A. 

 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта Amadeus Group су развој и рад 

аутоматизованог система резервације и дистрибуције карата („Амадеус система“), са 

способношћу обављања свеобухватног информисања, комуникације, резервације, издавања 

карата и других сродних функција на свјетском нивоу. 

 

Подносилац пријаве на релевантном тржишту Босне и Херцеговине не посједује више од 10,0% 

власничких учешћа у одновном капиталу, односно 10,0% права гласа у неком привредном 

субјекту, тј. нема регистрована повезана друштва. 

 

 

 

                                                 
1 (..)**-Подаци представљају пословну тајну, у смислу члана 38. Закона о коккуренцији. 
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      1.1.  Привредни субјекат Амадеус Босна д.о.о. за маркетинг Сарајево (предмет 

трансакције) 

 

Привредни субјекат Амадеус Босна д.о.о. за маркетинг Сарајево, ул. Карић Мидхат-Митке бр. 

1, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина је регистрован у Општинском суду у Сарајеву, под 

матичним бројем уписа: 65-01-0218-14 (стари број: 1-23200), са одновним капиталом од 

40.000,00 КМ у власништву привредног субјекта Amadeus IT са 100% учешћа. 

 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта Амадеус Босна су обављање услуга 

маркетинга и активности којима се олакшава приступ и чини доступним  Амадеус систем 

путничким агенцијама које се налазе на територији Босне и Херцеговине. 

 

Привредни субјекат Амадеус Босна на релевантном тржишту Босне и Херцеговине не посједује 

више од 10,0% власничких учешћа у основном капиталу, односно 10,0% права гласа у неком 

привредном субјекту, тј. нема регистрована повезана друштва. 

 

2. Правни однов и правни облик трансакције 

 

Правни основ трансакције је (..)** у Amadeus IT Group S.A. 

 

Након провођења трансакције, Подносилац пријаве ће имати (..)**% учешћа у привредном 

субјекту Амадеус Босна, самим тим и искључиву контролу над истим. 

 

3. Оцјена трансакције 

 

Конкуренцијски савјет је након процјене и анализе релевантних података утврдио да предметна 

трансакција не испуњава услове из члана 12. став (1) Закона, обзиром да учесници предметне 

трансакције нису независни привредни субјекти, него зависни. У суштини предметна 

трансакција представља само промјену већинског власништва у привредном субјекту Амадеус 

Босна. 

 

Слиједом наведног, привредни субјекат Amedus Group није био у обавези поднијети Пријаву 

концентрације, те је Конкуренцијски савјет одлучио као у диспозитиву овог Закључка. 

 

4. Административна такса 

 

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

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

савјетом („Службени гласник БиХ“, бр. 30/06 и 18/11) дужан је платити административну таксу 

у укупном износу од 1.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине. 

 

5. Поука о правном лијеку 

 

Против овога 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 овог Закључка. 

 

 

          Предсједница 

 

                     мр. Аријана Регода-Дражић 


