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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

 

 

Број: УП-01-26-1-020-30/19 

Сарајево, 21.02.2020. године 

 

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

став (2), у вези са чланом 14. став (1) Закона о конкуренцији („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број 48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући по Пријави концентрације привредних 

субјеката Volkswagen Group of America LLC, 2200 Ferdinand Porsche Drive Hendon, САД и Ford 

AI Holdings LLC, One American Road, Dearborn, Мичиген, САД 48126, поднесеној по адвокату 

Нихаду Сијерчићу, Фра Анђела Звиздовића 1, BC UNITIC, Tower B/II, 71000 Сарајево, дана 

29.07.2019. године, под бројем: УП-01-26-1-020-1/19, на 66. (шездесетшестој) сједници одржаној 

дана 21.02.2020. године, донио 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредних субјеката Volkswagen Group of America 

LLC и Ford AI Holdings LLC, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу 

члана 14. став (1) Закона о конкуренцији. 

 

2. Обавезују се привредни субјекти Volkswagen Group of America LLC и Ford AI Holdings 

LLC да уплате административну таксу у укупном износу од 1.000,00 КМ (хиљаду 

конвертибилних марака) у корист Буџета институција Босне и Херцеговине. 

 

3. Овај Закључак биће објављен у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“, службеним 

гласницима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 

Образложење 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (даље у тексту: Конкуренцијски савјет) је дана 

29.07.2019. године, под бројем: УП-01-26-1-020-1/19, запримио Пријаву концентрације (даље у 

тексту: Пријава) привредних субјеката Volkswagen Group of America LLC, 2200 Ferdinand Porsche 

Drive Hendon, САД (даље у тексту: Volkswagen или VW) и Ford AI Holdings LLC, One American 

Road, Dearborn, Мичиген, САД 48126 (даље у тексту: Ford) која се тиче стварања друштва 

заједничког улагања у привредном субјекту Argo AI  LLC, Railroad Street, Pitsburg PA 15222, САД 

(даље у тексту: Argo), поднесену по адвокату Нихаду Сијерчићу, Фра Анђела Звиздовића 1, BC 

UNITIC, Tower B/II, 71000 Сарајево. 

 

Привредни субјекти Volkswagen и Ford ће у наставку заједнички бити означени као Подносиоци 

Пријаве.  

 

Подносиоци Пријаве су дана 30.07.2019. године доставили доказ о уплати административне 

таксе, који је запримљен под бројем: УП 01-26-1-020-2/19. 

 

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)  (даље у 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) (даље у 
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тексту: Одлука о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација 

привредних субјеката), те је од  Подносиоца  Пријаве затражена допуна исте (акт број: УП-01-

26-1-020-3/19 од дана 08.08.2016. године). 

 

Подносиоци Пријаве су поднеском број: УП-01-26-1-020-4/19 дана 09.08.2019. године затражили  

продужење рока за додатних 15 (петнаест) дана за доставу документације. 

 

Конкуренцијски савјет је актом број: УП-01-26-1-020-5/19 од дана 14.08.2019. године, у складу 

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

(петнаест) дана. 

 

Подносиоци Пријаве су доставили тражену документацију, поднеском број: УП-01-26-1-020-6/19 

дана 29.08.2019. године. 

 

Подносиоци Пријаве су у смислу члана 30. став (2) Закона, навели да су пријаве за оцјену 

концентрације поднијели осим у Босни и Херцеговини и Европској комисији, те  надлежним 

тијелима за заштиту конкуренције у Републици Црној Гори и Републици Србији. 

 

Конкуренцијски савјет је актом број: УП-01-26-1-020-7/19 од дана 17.10.2019. године, затражио 

додатно појашњење правног основа Пријаве, те информацију да ли је донесена коначна одлука 

од стране Европске комисије и тијела за заштиту конкуренције Републике Србије и Републике 

Црне Горе.  

 

Подносиоци Пријаве су поднеском запримљеним под бројем: УП-01-26-1-020-8/19 дана 

18.10.2019. године доставили појашњење правног основа Пријаве, одговоре Генералног 

директората за заштиту конкуренције Европске комисије у вези Пријаве, те су навели да 

надлежна тијела за заштиту конкуренције Републике Србије и Републике Црне Горе још увијек 

разматрају Пријаву. 

 

Подносиоци Пријаве су самоиницјативно допунили Пријаву поднеском број: УП-01-26-1-020-

9/19 од 23.10.2019. године. 

 

Конкуренцијски савјет је актом број: УП-01-26-1-020-10/19 од дана 06.11.2019. године, затражио 

да Подносиоци Пријаве дефинишу релевантно тржиште, те да доставе процјену тржишних 

учешћа на релевантном тржишту и процјену тржишних учешћа главних тржишних конкурената 

на релевантном тржишту. Подносиоци Пријаве су поднеском запримљеним под бројем: УП-01-

26-1-020-11/19 дана 14.11.2019. године доставили тражене податке о релевантном тржишту. 

 

Конкуренцијски савјет је актом број: УП-01-26-1-020-12/19 од дана 19.11.2019. године, затражио 

додатно појашњење правног облика Пријаве концентрације, те информацију да ли је донесена 

коначна одлука од стране Европске комисије и тијела за заштиту конкуренције Републике Србије 

и Републике Црне Горе. 

 

Подносиоци Пријаве су поднеском број: УП-01-26-1-020-13/19 дана 26.11.2019. године 

затражили  продужење рока за додатних 15 (петнаест) дана за доставу података. 

 

Конкуренцијски савјет је актом број УП-01-26-1-020-14/19 од дана 28.11.2019. године, у складу 

са чланом 31. став (2) Закона, продужило рок за доставу тражених покатака за додатних 15 

(петнаест) дана. 

 

Подносиоци Пријаве су се поднеском запримљеним под бројем: УП-01-26-1-020-15/19 дана 

28.11.2019. године очитовали на акт Конкуренцијског савјета број: УП-01-26-1-020-12/19 од дана 

19.11.2019. године. 

 



4 

 

Подносиоци Пријаве су поднеском запримљеним дана 26.12.2019. године, под бројем: УП-01-26-

1-020-17/19 доставили Закључак Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије број: 6/0-

02-671/2019-14 од дана 25.12.2019. године којим је предметна Пријава концентрације одбачена, 

јер иста не представља концентрацију. 

 

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

(3) Закона, актом број: УП-01-26-1-020-28/19 дана 19.02.2020. године.  

 

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници концентрације су привредни субјекти VOLKSWAGEN, 2200 Ferdinand Porsche Drive 

Hendon, САД, FORD, One American Road, Dearborn, Мичиген, САД 48126 и Argo AI  LLC, 

Railroad Street, Pitsburg PA 15222, САД. 

 

1.1. Привредни  субјекат VOLKSWAGEN 

 

Привредни субјекат Volkswagen, 2200 Ferdinand Porsche Drive Hendon је регистрован у 

Државном секретеријату савезне државе Делавер, увјерењем о оснивању које је заведено 

15.06.2018. године.  

 

Привредни субјекат Volkswagen је под крајњом контролом Volkswagen групе друштава (даље у 

тексту: VW Група). 

 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта Volkswagen  су развој, производња, 

рекламирање и продаја путничких аутомобила, лаких комерцијалних возила, камиона, аутобуса, 

шасија за аутобусе, дизел мотора, укључујући  резервне дијелове и додатну опрему за све 

наведене категорије возила. Volkswagen је такође активан у дистрибуцији возила.  

 

VW Група обухвата сљедеће брендове: Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Light Commercial, 

Porshe, Ауди, Шкода, Bentley, Bugatti, Lamborghini, SEAT, MAN, Scania и Ducati. VW Група је 

недавно успоставила и бренд MOIA, који ће бити активан у развоју и рекламирању услуга 

мобилности, као што су „ride hailing“ и „car sharing“.  

 

VW Група додатно пружа и финансијске и осигуравајуће услуге првенствено у вези са 

дистрибуцијом и финансирањем својих аутомобила и комерцијалних возила, те пружа директне 

банкарске услуге.  

 

У марту 2017. године, VW Група  је основала друштво Autonomous Intelligent Driving GmbH (даље 

у тексту: AID) које се фокусира на развој софтвера и услуге складиштења података и хардверских 

спецификација, ради омогућавања аутономне вожње. Привредни субјекат AID се налази под 

директном контролом од стране VW Групе. 

 

Привредни субјекат VW Група остварује учешће у власничкој стуктури капитала сљедећих 

привредних субјеката (повезана привредна друштва) која се налазе у Босни и Херцеговини: 

 

- ТАС Творница аутомобила Сарајево д.о.о., Вогошћа, ул. Игманска бр. 36, Сарајево, Општина 

Вогошћа са (..)**1% 

- Volkswagen Сарајево д.о.о., Вогошћа, ул. Игманска бр. 36, Сарајево, Општина Вогошћа са 

(..)**%,; 

- Porsche BH д.о.о. Нови Град, ул. Булевар Меше Селимовића бр. 16, Сарајево, Општина Нови 

Град са (..)**%; 

 
1 (..)** Подаци представлјају пословну тајну, у смислу члана 38. Закона о конкуренцији 
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- СЗ Вогошћа д.о.о., Вогошћа, ул. Игманска бр. 36, Сарајево, Општина Вогошћа са (..)**%; 

- Scania БХ д.о.о., Сарајево, ул. Раковичка цеста бр. 180 А, Сарајево, Општина Илиџа са (..)**%; 

- Porsche Inter Auto BH, Сарајево, ул. Булевар Меше Селимовића бр. 16, Сарајево, Општина Нови 

Град са (..)**%; 

- Porsche Leasing д.о.о., Сарајево, ул. Трг међународног пријатељства, бр. 24, Сарајево, Општина 

Нови Град са (..)**% и 

- Porsche Partner д.о.о., Сарајево, ул. Трг међународног пријатељства, бр. 24, Сарајево, Општина 

Нови Град са (..)**%. 

 

1.2. Привредни субјекaт FORD 

 

Привредни субјекат „Ford AI Holdings LLC“, One American Road, Dearborn, Мичиген, САД 48126 

је регистрован увјерењем о оснивању које је заведено у канцеларији Државног секретеријата 

савезне државе Делавер дана 09.02.2017. године. Регистровано сједиште друштва с ограниченом 

одговорношћу се налази у држави Делавер на адреси The Corporation Trust Company, 1209 Orange 

Street, Wilmington, Делавер 19801. Привредни субјекат Ford се налази под крајњом контролом 

Ford групе друштава. 

 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта Ford су пласирање, производња, 

дизајнирање и сервисирање цјелокупне линије Ford аутомобила, камиона, СУВ-ова, електричних 

возила и Lincoln луксузних возила. Ford такође пружа финансијске услуге преко свог друштва 

Ford Motor Credit Company и намјерава да заузме лидерске позиције у електрификацији, 

аутономним возилима и рјешењима за мобилност.  

 

Привредни субјекат Ford нема повезана друштва регистрована у Босни и Херцеговини. 

 

1.3. Привредни субјекат ARGO 

 

Привредни субјекат Argo, Railroad Street, Pitsburg PA 15222, САД, који је првенствено носио 

назив „Spin Mobility, LLC“, те накнадно промијенио назив у „Argo AI LLC“ је регистрован 

увјерењем о оснивању које је заведено у канцеларији Државног секретеријата савезне државе 

Делавер дана 23.11.2016. године. Регистровано сједиште друштва с ограниченом одговорношћу 

се налази у држави Делавер на адреси The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street- 

Corporation Trust Center, New Castle County, Wilmington, Делавер 19801.  

 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта Argo су развијање технологије 

самоуправљајуће вожње ради пружања безбједног, приступачнијег, удобнијег и доступнијег 

начина за превоз. Арго тренутно запошљава око 500 људи са развојним (инжињерским) центрима 

у Питсбургу, Пенсилванија, Dearborn-у, Мичиген, Cranbury, Њу Џерзи и Пало Алто, 

Калифорнија. 

 

Argo је у већинском власништву Forda који индиректно држи (..)**% учешћа у друштву. 

Преосталих (..)**% држе два физичка лица која су основала Argo и која су дио менаџмента Argo-

а, као и фонд за подстицање запослених. 

 

Argo нема повезана друштва регистрована у Босни и Херцеговини. 

 

2. Правни основ и правни облик концентрације 

 

(..)**  

 

(..)** 

 

(..)** 
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(..)** 

 

Према пракси Европске уније, да би се сматрало да има потпуну функционалност, друштво 

заједничког улагања мора структурно и комерцијално бити самостално од својих оснивача:  

 

- мора имати менаџмент који је посвећен свакодневном пословању, са приступом довољним 

ресурсима, укључујући финансије, особље, као и материјалну и нематеријалну имовину 

неопходну за обављане пословне дјелатности на дугорочној основи; 

 

- не смије само преузети једну од конкретних функција у оквиру пословних активности оснивача, 

без сопственог приступа или присуства на тржишту и не смије, осим у периоду отпочињања 

дјелатности да се ослања готово у потпуности на продају или набавку са својим оснивачима и 

 

- мора да послује на дугорочној основи. 

 

У складу са чланом 12. став (1) тачка б) под 3) Закона, правни облик предметне концентрације је 

стицање контроле једног, односно више привредних субјеката над другим привредним 

субјектом, на други начин, у складу са одредбама закона који регулишу оснивање привредних 

субјеката и њихово управљање. 

 

3. Правни оквир оцјене концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је у поступку оцјене Пријаве примијенио одредбе Закона и Одлуке о 

начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката. 

 

4. Оцјена концентрације 

 

Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката, у смислу члана 14. став (1) тачке а) и б) 

Закона, постоји ако укупни годишњи приходи учесника концентрације остварени продајом роба 

и/или услуга на свјетском тржишту износе 100.000.000,00 КМ, по завршном рачуну у години која 

је претходила предметној концентрацији, и да укупан 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, или ако је заједничко тржишно учешће учесника 

концентрације на релевантном тржишту веће од 40,0%. 

 

Укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника предметне концентрације на дан 

31.12.2018. године: 

 
                                                                                                                                                              Табела 1. 

КМ ВW Група Ford Argo 

Свијет (..)** (..)** (..)** 

Босна и 

Херцеговина 

(..)** (..)** (..)** 

Извор: подаци из Пријаве 

 
(..)** 

 

Конкуренцијски савјет је актом број: УП-01-26-1-020-26/19 од дана 05.02.2020. године затражио 

детаљно појашњење од Подносиоца пријаве, везано за остварени приход привредног субјекта 

Ford на тржишту Босне и Херцеговине у 2018. години. 

  
(..)** 

 
(..)** 

 
(..)** 
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(..)** 

 
(..)** 

 
(..)** 

 

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.  

 

Чланом 14. став (3) Закона је утврђено да у случају да се концентрација односи на спајање или 

припајање дијела или дијелова једног или више привредних субјеката, без обзира да ли ти 

дијелови имају статус правног лица, при израчунавању прихода, обрачунаваће се само приход 

оних дијелова привредног субјекта који су предмет контроле концентрације.  

 

Према подацима из Пријаве (Табела 1.) учесници концентрације испунили су услов из члана  14. 

став (1) тачка а) Закона, али 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) Закона у 

погледу тржишног учешћа, с обзиром да је технологија SAE Level 4 аутоматизоване вожње коју 

ће развијати учесници концентрације кроз привредни субјекат Argo у развојној фази и није још 

комерцијализована, па је самим тим њихово тржишно учешће 0%, те стога Конкуренцијски 

савјет није анализовао релевантно тржиште у Босни и Херцеговини. 

 

На основу напријед наведеног, утврђено је да учесници концентрације нису били у обавези 

поднијети Пријаву, јер нису кумулативно испуњени услови из члана 14. став (1) тачка а) и б) 

Закона, те је одлучено као у диспозитиву.  

 

5. Административна такса 

 

Подносиоци 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 Босне и Херцеговине“, број 30/06, 18/11 и 75/18) дужни су платити 

административну таксу у укупном износу од 1.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне и 

Херцеговине. 

 

6. 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 

 

 

 

 

 


