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BOSNA I HERCEGOVINA 

             Konkurencijsko vijeće 

 

 
               БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

              Koнкурeнциjски сaвjeт 

 

 

Број: УП-04-26-1-001-9/21 

Сарајево: 12.03.2021. године 

 

 

На основу члана 25. став (1) тачка е) и члана 42. став (2), у вези са са члановима 14. и 16. Закона о 

конкуренцији (''Службени гласник БиХ'', бр. 48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући по Пријави 

концентрације привредног субјекта ETER CONSULTING ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА, Таковска 

49б, 11000 Београд-Палилула, Република Србија, физичког лица Петра Степановића, (..)**1, 11000 

Београд-Савски венац, Република Србија и физичког лица Дејана Чакајца, (..)**, 11000 Београд, 

Република Србија, поднесеној по пуномоћнику адвокату Сеаду Миљковићу, Вразова 8, 71000 

Сарајево, Босна и Херцеговина, која је запримљена дана 14.01.2021. године, под бројем: УП-04-

26-1-001-1/21, Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на 84. (осамдесетчетвртој) сједници 

одржаној дана 12.03.2021. године, донио је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта ETER CONSULTING ДОО БЕОГРАД-

ПАЛИЛУЛА, Таковска 49б, 11000 Београд-Палилула, Република Србија, физичког лица Петра 

Степановића, (..)**, 11000 Београд-Савски венац, Република Србија и физичког лица Дејана 

Чакајца, (..)**, 11000 Београд, Република Србија, ради непостојања обавезе пријаве 

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

 

2. Обавезују се привредни субјекат ETER CONSULTING ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА, Таковска 

49б, 11000 Београд-Палилула, Република Србија, физичко лице Петар Степановић, (..)**, 11000 

Београд-Савски венац, Република Србија и физичко лице Дејан Чакајац, (..)**, 11000 Београд, 

Република Србија, 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. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

14.01.2021. године, под бројем: УП-04-26-1-001-1/21, запримио Пријаву концентрације (у даљем 

тексту: Пријава) поднесену од стране привредног субјекта ETER CONSULTING ДОО БЕОГРАД-

ПАЛИЛУЛА, Таковска 49б, 11000 Београд-Палилула, Република Србија (у даљем тексту: ETER 

CONSULTING), физичког лица Петра Степановића, (..)**, 11000 Београд-Савски венац, Република 

Србија (у даљем тексту: Петар Степановић) и физичког лица Дејана Чакајца, (..)**, 11000 Београд, 

Република Србија (у даљем тексту: Дејан Чакајац) (у даљем тексту заједно наведени: Подносиоци 

пријаве), које по приложеној пуномоћи заступа адвокат Сеад Миљковић, Вразова 8, 71000 

Сарајево, Босна и Херцеговина и привредног субјекта BH PLAY д.о.о Високо, Алије Изетбеговића 

1, 71300 Високо, Босна и Херцеговина (у даљем тексту BH PLAY или Циљно друштво).  

 
1 подаци представљају пословну тајну у смислу члана 38. Закона о конкуренцији 
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Подносиоци пријаве имају намјеру да куповином (..)**% учешћа у привредном друштву BH PLAY, 

стекну контролу над истим. 

 

Увидом у Пријаву утврђено је да иста није потпуна и комплетна у смислу члана 30. став (1) Закона 

о конкуренцији (''Службени гласник БиХ'', бр. 48/05, 76/07 и 80/09) (у даљем тексту Закон) и 

чланова 9-12. Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација 

привредних субјеката (''Службени гласник БиХ'', број 34/10), па је Конкуренцијски савјет у складу 

са чланом 31. Закона, актом број: УП-04-26-1-001-2/21 од 29.01.2021. године, затражио допуну 

Пријаве. 

 

Подносиоци пријаве су поднесцима запримљеним дана 04.02.2021. године, под бројем: УП-04-26-

1-001-3/21, дана 05.02.2021. године, под бројем: УП-04-26-1-001-4/21 и дана 19.02.2021. године, 

под бројем: УП-04-26-1-001-6/21 допунили Пријаву траженом документацијом и подацима, а 

поднеском запримљеним дана 15.02.2021. године, под бројем: УП-04-26-1-001-5/21, доставили 

доказ о уплати аминистративне таксе за Пријаву. 

 

Након комплетирања Пријаве, Конкуренцијски савјет је дана 12.03.2021. године, под бројем: УП-

04-26-1-001-7/21, издао Потврду о пријему комплетне и уредне пријаве, у смислу члана 30. став 

(3) Закона. 

 

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

смислу члана 16. став (1) Закона. 

 

Подносиоци пријаве су, у смислу члана 30. став (2) Закона, навели да немају намјеру подносити 

пријаву за оцјену предметне концентрације надлежним органима изван тероторије Босне и 

Херцеговине.  

 

Учесници концентрације 

 

Учесници концентрације су привредни субјекат ETER CONSULTING, физичко лице Петар 

Степановић, физичко лице Дејан Чакајац и привредни субјекат BH PLAY. 

 

1.1. Подносиоци пријаве 

 

Подносиоци пријаве су привредни субјекат ETER CONSULTING, физичко лице Петар Степановић 

и физичко лице Дејан Чакајац.  

 

1.1.1. Привредни субјекат ETER CONSULTING 

 

Привредни субјекат ETER CONSULTING је друштво са ограниченом одговорношћу организовано 

и основано у складу са прописима Републике Србије, са сједиштем на адреси Таковска 49Б, 11060 

Београд-Палилула, Република Србија, које је према Изводу о регистрацији привредног субјекта 

Агенције за привредне регистре Републике Србије, издатом дана 28.12.2020.године, уписано под 

регистарским (матичним) бројем: 21344303. 

 

Основна дјелатност привредног субјекта ETER CONSULTING је консултантске активности у вези 

са пословањем и осталим управљењем (шифра дјелатности: 7022). 

 

Привредни субјекат ETER CONSULTING послује као холдинг друштво унутар групације ETER 

CONSULTING коју још чине сљедећа друштва: 
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- Делта Бет д.о.о. Скопје, Република Сјеверна Македонија, 

 

- Д.о.о. МОЗЗАРТ КЛАДИОНИЦЕ, Брчко дистрикт БиХ, Босна и Херцеговина, 

 

- Real Estates Investments д.о.о. Београд, Република Србија, 

 

- Construction Development д.о.о. Београд, Република Србија и 

 

- Mozzart Bet Africa, Mauritius. 

 

Оснивач привредног субјекта ETER CONSULTING са (..)**% власничког учешћа је физичко лице 

Дејан Чакајац. 

 

Повезана друштва у којима привредни субјекат ETER CONSULTING има 10% или више учешћа у 

основном капиталу или 10% или више права гласа на тржишту Босне и Херцеговине су привредни 

субјекти: 

 

- МОЗЗАРТ д.о.о. Бања Лука, Булевар српске војске 17, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина (у 

даљем тексту: МОЗЗАРТ), са (..)**% власничког учешћа и 

 

- Д.о.о. МОЗЗАРТ КЛАДИОНИЦЕ Брчко дистрикт БиХ, Булевар мира 1, 76100 Брчко, Брчко 

дистрикт, Босна и Херцеговина (у даљем тексту: МОЗЗАРТ КЛАДИОНИЦЕ), са (..)**% 

власничког учешћа. 

 

1.1.2. Физичко лице Петар Степановић 

 

Физичко лице Петар Степановић има пребивалиште на адреси (..)**, 11000 Београд-Савски венац, 

Република Србија, лична карта број: (..)**, пасош број: (..)**, ЈМБГ: (..)**. 

 

Привредни субјекти који послују на тржишту Босне и Херцеговине у којима физичко лице Петар 

Степановић има власничко учешће су привредни субјекат МОЗЗАРТ са (..)**% власничког учешћа 

и привредни субјекат МОЗЗАРТ КЛАДИОНИЦЕ са  (..)**% власничког учешћа.  

 

1.1.3. Физичко лице Дејан Чакајац 

 

Физичко лице Дејан Чакајац има пребивалиште на адреси (..)**, 11000 Београд, Република Србија, 

лична карта број: (..)**, пасош број: (..)**, ЈМБГ: (..)**. 

 

Привредни субјекти који послују на тржишту Босне и Херцеговине у којима физичко лице Дејан 

Чакајац има власничко учешће су привредни субјекат МОЗЗАРТ са (..)**% власничког учешћа и 

привредни субјекат МОЗЗАРТ КЛАДИОНИЦЕ са (..)**% власничког учешћа.  

 

1.1.4. Повезана друштва Подносилаца пријаве 

 

Повезана друштва Подносилаца пријаве која послују на територији Босне и Херцеговине су 

привредни субјекат МОЗЗАРТ и привредни субјекат МОЗЗАРТ КЛАДИОНИЦЕ. 

 

1.1.4.1. Привредни субјекат МОЗЗАРТ  

 

Привредни субјекат МОЗЗАРТ је друштво са ограниченом одговорношћу са сједиштем на адреси 

Булевар Српске војске 17, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина, које је према Рјешењу о 
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регистрацији Окружног привредног суда у Бања Луци број: 057-0-Рег-20-001942 од 02.12.2020. 

године, уписано са матичним бројем субјекта уписа (МБС): 1-17434-00, матичним бројем (МБ): 

11007872 и јединственим идентификационим бројем (ЈИБ): 4402488200009. 

 

Основна дјелатност којом се бави привредни субјекат МОЗЗАРТ је приређивање игара на срећу 

клађења у кладионицама и путем интернета (шифра 92.00 дјелатности коцкања и клађења). 

Привредни субјекат МОЗЗАРТ послује унутар групације МОЗЗАРТ, а дјелатност приређивања 

игара на срећу клађења у кладионицама обавља искључиво на територији Републике Српске, гдје 

има 91 пословну јединицу. 

 

Власничка структура привредног субјекта МООЗЗАРТ је сљедећа:  

 

- физичко лице Дејан Чакајац са (..)**% власничког учешћа, 

 

- физичко лице Драган Петровић, (..)**, 11000 Београд-Врачар, Република Србија, са (..)**% 

власничког учешћа, 

 

- физичко лице Петар Степановић са (..)**% власничког учешћа и 

 

- привредни субјекат ETER CONSULTING са (..)**% власничког учешћа.   

 

1.1.4.2. Привредни субјекат МОЗЗАРТ КЛАДИОНИЦЕ 

 

Привредни субјекат МОЗЗАРТ КЛАДИОНИЦЕ је друштво са ограниченом одговорношћу са 

сједиштем на адреси Булевар мира 1, 76100 Брчко, Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина, које је 

према Актуелном изводу из судског регистра Основног суда Брчко дистрикта БиХ од 18.09.2020. 

године, уписано са матичним бројем субјекта уписа (МБС): 96-01-0046-16 и јединственим 

идентификационим бројем (ЈИБ): 4600385110008. 

 

Основна дјелатност којом се бави привредни субјекат МОЗЗАРТ КЛАДИОНИЦЕ је приређивање 

игара на срећу клађења у кладионицама и путем интернета (шифра 92.00 дјелатности коцкања и 

клађења). 

 

Привредни субјекат МОЗЗАРТ КЛАДИОНИЦЕ послује унутар групације МОЗЗАРТ, а дјелатност 

приређивања игара на срећу клађења у кладионицама обавља на територији Брчко дистрикта Босне 

и Херцеговине, гдје има три пословне јединице. 

 

Власничка структура привредног субјекта МООЗЗАРТ КЛАДИОНИЦЕ је сљедећа:  

 

- физичко лице Дејан Чакајац са (..)**% власничког учешћа, 

 

- физичко лице Петар Степановић са (..)**% власничког учешћа и 

  

- привредни субјекат ETER CONSULTING са (..)**% власничког учешћа.   

 

1.2. Привредни субјекат BH PLAY (Циљно друштво) 

 

Привредни субјект BH PLAY је друштво са ограниченом одговорношћу са сједиштем на адреси 

Алије Изетбеговића 1, 71300 Високо, Босна и Херцеговина, које је према Актуелном изводу из 

судског регистра Опћинског суда у Зеници број: 043-0-РегЗ-20-003043 од 07.12.2020. године, 
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уписано са матичним бројем субјекта уписа (МБС): 43-01-0161-13 (стари број: 51-01-0054-11) и 

јединственим идентификационим бројем (ЈИБ): 4236528380008. 

 

Основна дјелатност којом се бави привредни субјекат BH PLAY је приређивање игара на срећу 

клађења у кладионицама и путем интернета (шифра 92.00 дјелатности коцкања и клађења). 

 

Привредни субјекат BH PLAY дјелатност приређивања игара на срећу клађења у кладионицама 

обавља на територији Федерације Босне и Херцеговине путем 201 уплатног мјеста. 

 

Оснивач привредног субјекта BH PLAY са (..)**% власничког учешћа је физичко лице Шимо 

Дрмач, са пребивалиштем на адреси (..)**, 71250 Кисељак, Босна и Херцеговина.  

 

Привредни субјекат BH PLAY нема повезаних друштава у којима има 10% или више учешћа у 

основном капиталу или 10% или више права гласа на тржишту Босне и Херцеговине.  

 

2. Правни оквир оцјене концентрације  

 

Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене допуштености предметне концентрације 

примијенио одредбе Закона, Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену 

концентрација привредних субјеката и Одлуке о утврђивању релевантног тржишта (''Службени 

гласник БиХ'', бр. 18/06 и 34/10). 

 

3. Правни основ и облик концентрације 

 

Правни основ концентрације је Уговор о купопродаји учешћа ''BH PLAY'' друштво ограничене 

одговорности Високо од 31.12.2020. године (у даљем тексту: Уговор), потписан од стране 

привредног субјекта ETER CONSULTING, физичког лица Петра Степановића и физичког лица 

Дејана Чакајца, као купаца и физичког лица Шиме Дрмача, као продавца. 

 

У Уговору је наведено да је продавац физичко лице Шимо Дрмач, као власник (..)**% учешћа у 

привредном субјекту BH PLAY, сагласан по испуњењу предуслова продати и пренијети власничко 

учешће на купце у структури од: (..)**% удијела физичком лицу Петру Степановићу, (..)**% 

учешћа физичком лицу Дејану Чакајцу и (..)**% учешћа привредном субјекту ETER CONSULTING. 

 

Правни облик концентрације је стицање контроле или превладавајућег утицаја једног привредног 

субјекта над другим привредним субјектом куповином већине учешћа основног капитала, у 

смислу члана 12. став (1) тачка б) под 1) Закона.  

 

У предметном случају привредни субјекат ETER CONSULTING куповином већине учешћа 

основног капитала стиче контролу над привредним субјектом BH PLAY. 

 

4. Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште концентрације, у смислу члана 3. Закона, те чланова 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.  
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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 

довољно уједначеним условима и који то тржиште битно разликују од услова тржишне 

конкуренције на сусједним географским тржиштима. 

 

У складу са наведеним одредбама, релевантно тржиште предметне концентрације одређено је на 

основу дјелатности коју обављају привредни субјекти који учествују у концентрацији, укљућујући 

ту и њихова повезана друштва, као и територију на којој исти обављају ту дјелатност.  

  

С обзиром да привредни субјекат ETER CONSULTING не обавља дјелатност на територији Босне 

и Херцеговине, релевантно тржиште производа одређено је на основу дјелатности његових 

повезаних друштава, привредних субјеката МОЗЗАРТ и МОЗЗАРТ КЛАДИОНИЦЕ, као и 

дјелатности Циљног друштва, а то је приређивање игара на срећу клађења у кладионицама и путем 

интернета.   

 

Привредни субјекат МОЗЗАРТ дјелатност обавља на територији Републике Српске, привредни 

субјекат МОЗЗАРТ КЛАДИОНИЦЕ на територији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, а Циљно 

друштво на територији Федерације Босне и Херцеговине.  

 

Наведени привредни субјекти који учествују у концентрацији послују на различитим територијама, 

али територијама које се заједно налазе на територији Босне и Херцеговине, па је сходно томе као 

релевантно географско тржиште предметне концентрације одређено тржиште Босне и 

Херцеговине. 

 

У складу са наведеним, као релевантно тржиште предметне концентрације одређено је тржиште 

приређивања игара на срећу клађења у кладионицама и путем интернета у Босни и Херцеговини. 

 

5. Обавеза пријаве концентрације  

 

Да би се утврдило постојање обавезе пријаве намјераване концентрације, у складу са чланом 14. 

став (1) Закона, анализирани су подаци из Пријаве који се односе на укупан годишњи приход 

учесника концентрације остварен у години која је претходила концентрацији (Табела бр.1), као и 

подаци о тржишним учешћима учесника у концентрацији на релевантном тржишту у години која 

је претходила концентрацији (Табела бр.2).  

     

    Табела бр.1 

Укупан приход учесника у концентрацији и њихових повезаних друштава 

остварен у 2019. години изражен у КМ 

Привредни 

субјекат 

ETER 

CONSULTING 
МОЗЗАРТ 

МОЗЗАРТ 

КЛАДИОНИЦЕ 
BH PLAY 

БиХ (..)** (..)** (..)** (..)** 

Свијет (..)** (..)** (..)** (..)** 

Извор: подаци из Пријаве 

 

У Табели бр.1 као приход остварен на свјетском тржишту привредног субјекта ETER 

CONSULTING, наведен је укупан приход према консолидираном финансијском извјештају 

групације ETER CONSULTING из којег је изузет приход привредног субјекта МОЗЗАРТ 

КЛАДИОНИЦЕ који је остварен на тржишту Босне и Херцеговине. 
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Према подацима из Табеле бр.1 учесници концентрације и њихова повезана друштва која дјелују 

на релевантном тржишту нису остварили укупан годишњи приход који подлијеже обавези пријаве 

концентрације у складу са чланом 14. став (1) тачка б)  Закона, с обзиром да неиспуњавају услов о 

висини појединачног прихода сваког учесника у концентрацији оствареног на тржишту Босне и 

Херцеговине, који треба да износи најмање 8.000.000,00 КМ.  

 

Наведени услов о висини појединачног прихода оствареног на тржишту Босне и Херцеговине не 

испуњавају привредни субјекат ETER CONSULTING и његово повезано друштво МОЗЗАРТ 

КЛАДИОНИЦЕ, као ни привредни субјекат BH PLAY. 

 

    Табела бр.2 

Процјена тржишних учешћа учесника у концентрацији, њихових повезаних 

друштава и њихових главних конкурената на тржишту приређивања игара на срећу 

клађења у кладионицама и путем интернета у Босни и Херцеговини у 2019. години 

Ред. 

бр. 
Привредни субјекат Укупан приход (КМ)   Тржишно учешће (%) 

1. ПРЕМИЕР (..)** (..)** 

2. ПРЕМИЕР СПОРТ (..)** (..)** 

3. ЛУТРИЈА БИХ (..)** (..)** 

4. WILIAMS (..)** (..)** 

5. МОЗЗАРТ (..)** (..)** 

6. ФОРМУЛА (..)** (..)** 

7. BET LIVE (..)** (..)** 

8. СПОРТ ПЛУС (..)** (..)** 

9. РСА/АДМИРАЛ (..)** (..)** 

10. ДРАГИЧЕВИЋ (..)** (..)** 

11. BH PLAY (..)** (..)** 

12. МОЗЗАРТ КЛАДИОНИЦЕ (..)** (..)** 

13. ETER CONSULTING (..)** (..)** 

14. ОСТАЛИ (..)** (..)** 

УКУПНО 5+11+12+13: (..)** (..)** 

УКУПНО: (..)** (..)** 

Извор: подаци из Пријаве 

 
Подаци о тржишном учешћу учесника у концентрацији, њихових повезаних друштва и њихових 

главних конкурената на релевантном тржишту у години која је претходила концентрацији, 

наведени у Табели бр.2, представљају процјену коју су Подносиоци пријаве дали у односу на 

остварени приход од клађења у кладионицама и путем интернета. 

 
Према подацима приказаним у Табели бр.2 заједничко тржишно учешће учесника концентрације 

и њихових повезаних друштава на релевантном тржишту у 2019. години износило је (..)**%. 
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У складу са наведеним подацима учесници концентрације и њихова повезана друштва на 

релевантном тржишту не испуњавају ни други услов за обавезну пријаву намјераване 

концентрације прописан чланом 14. став (1) тачка б) Закона, који се односи на то да је њихово 

заједничко тржишно учешће на релевантном тржишту веће од 40%. 

 

На основу напријед наведеног, утврђено је да Подносиоци пријаве нису били у обавези поднијети 

пријаву концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива 

овог Закључка. 

 

6. 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 БиХ'', бр. 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.  

 
7. Поука о правном лијеку  

 

Против овог Закључка није дозвољена жалба. Незадовољна странка може покренути управни спор 

пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема, односно објаве овога 

Закључка. 

 

 

Предсједник 

 

     Др Стјепо Прањић      

 

  


