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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

 

 

Број: УП-01-26-1-040-10/19 

Сарајево, 23.04.2020. 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 привредног 

субјекта Porsche Informatik Gesellschaft m.b.H., Louise-Piëch-Straße 9, 5020 Salzburg, Република 

Аустрија, поднесеној по адвокатима Езмани Турковић и Џани Смаилагић-Хромић из Marić & Co 

Адвокатског друштва д.о.о., Мехмеда Спахе 26, 71 000 Сарајево, дана 27.12.2019. године, под 

бројем: УП-01-26-1-040-1/19, на 68. (шездесетосмој) сједници одржаној дана 23.04.2020. године, 

донијело 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта Porsche Informatik Gesellschaft 

m.b.H., ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) 

Закона о конкуренцији. 

 

2. Обавезује се привредни субјекат Porsche Informatik Gesellschaft m.b.H. да уплати 

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 

27.12.2019. године, под бројем: УП-01-26-1-040-1/19, запримио Пријаву концентрације (даље у 

тексту: Пријава) привредног субјекта Porsche Informatik Gesellschaft m.b.H., Louise-Piëch-Straße 

9, 5020 Salzburg, Република Аустрија (у  даљем тексту: Porsche Informatik или Подносилац 

пријаве), која се тиче стицања појединачне контроле над друштвом ДАСОФ, трговско ин 

створитвено подјетје, д.о.о., Укмарјева улица 6, 1000  Љубљана, Република Словенија (у даљем 

тексту: Дасоф или Циљно друштво), поднесену по адвокатима Езмани Турковић и Џани 

Смаилагић-Хромић из Marić & Co Адвокатског друштва д.о.о., Мехмеда Спахе 26, 71 000 

Сарајево. 

 

Конкуренцијски савјет је дана 08.01.2020. године, под бројем: УП-01-26-1-040-2/19 запримио 

допуну Пријаве од стране Подносиоца пријаве. 

 

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

у складу са  одредбама Закона о конкуренцији  („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 

80/09) (у даљем тексту: Закон), те одредбама Одлуке о начину подношења пријаве и 

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

34/10) (у даљем тексту: Одлука о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену 
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концентрација привредних субјеката), па је Подносиоцу пријаве упутио захтјев за допуну 

Пријаве број: УП-01-26-1-040-3/19 од дана 21.01.2020. године. 

 

Подносилац пријаве је поднеском запримљеним под бројем: УП-01-26-1-040-4/19 од дана 

30.01.2020. године доставио тражене податке. 

 

Конкуренцијски савјет је дана 05.02.2020. године, под бројем: УП-01-26-1-040-5/19 запримио 

поднесак Подносиоца пријаве у којем је кориговао процјену тржишних учешћа учесника на 

тржишту пружања лизинг услуга у Босни и Херцеговини за 2018. годину. 

 

Конкуренцијски савјет је дана 19.02.2020. године, под бројем: УП-01-26-1-040-6/19 упутио 

захтјев за допуну Пријаве концентрације, на основу којег је Подносилац пријаве доставио 

подесак број: УП-01-26-1-040-7/19 којим је доставио тражене податке. 

 

Подносилац пријаве је навео да је захтјев за оцјену концентрације поднио осим у Босни и 

Херцеговини и надлежним органима у Републици Србији, Републици Црној Гори, Републици 

Колумбији, Републици Албанији, те да ће накнадно поднијети захтјев за оцјену концентрације у 

Сјеверној Македонији. 

 

Конкуренцијски савјет је у смислу члана 30. став (3) Закона, издао Потврду о комплетној и 

уредној пријави број: УП-01-26-1-040-8/19 дана 22.04.2020. године.  

 

Из поднесене Пријаве могуће је утврдити сљедеће чињенице: 

 

Пријава је је поднесена, у смислу члана 16. став (1) Закона, а правни основ Пријаве је  Уговор о 

преносу учешћа склопљен 12.12.2019. године између привредног субјекта Porshe Informatik и 

физичких лица  Дамијена Кавера, (..)**1, Љубљана, Словенија и Андреја Печника, (..)**, 

Словенија. 

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници предметне концентрације су привредни субјекти Porsche Informatik Gesellschaft m.b.H., 

Louise-Piëch-Straße 9, 5020 Salzburg, Република Аустрија и ДАСОФ, трговско ин створитвено 

подјетје, д.о.о., Укмарјева улица 6, 1000  Љубљана, Република Словенија. 

 

1.1. Привредни  субјекат Porsche Informatik 

 

Привредни субјекат Porsche Informatik је регистрован у Регистру предузећа Покрајинског суда у 

Салзбургу, под матичним бројем уписа: ФН 72830 д. Привредни субјекат Porsche Informatik је 

директно повезано друштво привредног субјекта Porshe Holding Salzburg (у даљем тексту: Porshe 

Holding)  и члан је Volkswagen Grupe (у даљем тексту: VW Grupa). Привредни субјекат Porshe 

Holding је директно повезано друштво VW Grupe. 

  

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта Porshe Informatik су пружање услуга: 

дигиталних рјешења корисницима, дигиталних малопродајних рјешења, дигиталних рјешења у 

велепродаји, дигиталних финансијских рјешења, рјешења у области рачуноводства, контролинга 

и људских ресурса. 

 

Привредни субјекат Porshe Informatik пружа дигитална рјешења корисницима кроз online 

платформу за претрагу возила Car Configurator која прикупља жељена возила за потенцијалне 

купце. Платформа Car Configurator омогућава да се слика возила и цјеновна калкулација 

истовремено адаптирају сваком промјеном жељене опреме, боје, унутрашњости, итд. Након што 

корисник направи жељену конфигурацију возила, платформа Car Configurator му омогућава да 

 
1 (..)** - Подаци представљају пословну тајну, у смислу члана 38. Закона о конкуренцији. 



  

4 

 

затражи понуде за лизинг и осигурање возила. Car Configurator је интегрисан на веб странице 

брендова возила VW Grupe и веб странице дистрибутера њиховог бренда. Такође, привредни 

субјекат Porshe Informatik има платформу New Stock Vehicles коју корисници користе да траже 

возила увозника и дистрибутера Volkswagena, Volkswagen комерцијалних возила, Ауди, Сеат и 

Шкода брендова. Подносилац пријаве уједно нуди и carLog, мулти-бренд портал који садржи 

преглед података и апликација за кориснике аутомобила, као и online преглед кориштених возила 

DasWeltAuto гдје дистрибутери возила које производи VW Grupa нуде широк асортиман 

тестираних, одржаваних и поправљених возила. 

 

У оквиру пружања услуга дигиталних малопродајних рјешења, привредни субјекат Porshe 

Informatik посједује интегративну платформу за привредне субјекте који пружају услуге 

малопродаје брендова аутомобила из VW Grupe CROSS 2. CROSS 2 систем подржава све 

дистрибутере аутомобила у продаји, услугама и резервним дијеловим. Надаље, привредни 

субјекат Porshe Informatik нуди малопродајним привредним друштвима подршку у свим фазама 

продаје кроз комплетно интегрисан CROSS 2 Dealer Menagement System. 

 

Подносилац пријаве пружа услуге путем апликације Mobile Service Reception која се може 

користити на таблет рачунарима и која у комбинацији са апликацијом CROSS подржава процесе 

пријема возила приликом сервиса. 

 

У оквиру сегмента дигиталних рјешења у велепродаји, привредни субјекат Porshe Informatik 

пружа рјешења за дигиталну обраду нових возила, путем апликације Carlos, која служи да 

обједини све процесе око нових возила у централном систему увозника. Што се тиче логистичке 

подршке, Porshe Informatik имплементира наруџбе и испоруке које се тичу обраде резервних 

дијелова са фокусом на купце преко ЕТН логистичког система, преко кога подржава цјелокупни 

процес испоруке дијелова од дистрибутивног центра за дијелове до дистрибутера/увозника за 

партнерске земље. 

 

Активности у дигиталним финансијским услугама обухватају интегрисану ИТ платформу Car 

Fin за финансијске и услуге осигурања Porshe Holdinga, као и апликацију за конфигурацију 

возила Fleet Car Configurator за велике клијенте Porshe Banke која омогућава возачима 

компанијских возила ових компанија да се пријаве у систем, online конфигуришу ново жељено 

возило и да захтијевају понуду за финансирање од стране Porshe Banke.  

 

Привредни субјекат Porshe Informatik пружа различите рачуноводствене и канцеларијске услуге, 

интегришући рјешења за финансијску контролу и фактурисање, као и иновативне услуге развоја 

софтвера пројектног  менаџмента и консалтинга, услуге хостинга и подршке. 

 

VW Grupa је активна у развоју, производњи, рекламирању и продаји путничких аутомобила, 

лаких комерцијалних возила, камиона, аутобуса, шасија за аутобусе и дизел мотора, укључујући  

резервне дијелове и додатну опрему за све наведене категорије возила. VW Grupa је такође 

активна у дистрибуцији возила.  

 

VW Grupa обухвата сљедеће брендове: Volkswagen путничке аутомобиле, Volkswagen лака 

комерцијална возила, Porshe, Ауди, Шкода, Bentley, Bugatti, Lamborghini, SEAT, MAN, Scania и 

Ducati. VW Grupa 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 Grupa додатно пружа и финансијске и осигуравајуће услуге првенствено у вези са 

дистрибуцијом и финансирањем својих аутомобила и комерцијалних возила. Поменута 

активност се обавља претежно кроз Volkswagen Finantial Services AG и његова повезана друштва. 

  

Привредни субјекат VW Grupa остварује учешће у власничкој структури капитала сљедећих 

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

 

1.2. Привредни субјекат Дасоф 

 

Привредни субјекат Дасоф је друштво ограничене одговорности уписано у Пословни регистар 

Републике Словеније под матичним бројем уписа: 5670519000 у власништву два физичка лица 

Дамијена Кавера, (..)**, Словенија и Андреја Печника, (..)**, Словенија са по (..)**% учешћа у 

власничкој структури, док је преосталих (..)**% сопствено учешће привредног субјекта Дасоф. 

 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта Дасоф су пружање услуга везаних за 

информациону технологију, односно развој сортверских рјешења за лизинг и консалтинг. Циљно 

друштво развија стандардни софтвер за апликацију имена Дасоф која укључује „Dasof SQL 

Leasing“ са свим Core и Web модулима. Софтверско рјешење које је креирао привредни субјекат 

Дасоф користи Porshe Bank као повезано друштво VW Grupe. 

 

Привредни субјекат Дасоф (..)**. 

 

2. Правни основ и правни облик концентрације 

 

Правни основ концентрације је Уговор о преносу учешћа склопљен 12.12.2019. године (у даљем 

тексту: Уговор) између привредног субјекта Porshe Informatik и физичких лица  Дамијена Кавера, 

(..)**, Љубљана, Словенија и Андреја Печника, (..)**, Словенија. 

 

Прије провођења трансакције, физичка лица Дамијен Кавера и Андреј Печник имају по (..)**% 

учешћа у власничкој структури, док је преосталих (..)**% сопствено учешће Циљног друштва. 

Након провођења трансакције, привредни субјекат Porshe Informatik ће стећи (..)**% учешћа у 

Циљном друштву, те ће имати потпуну контролу над истим. 

 

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

стицање контроле једног, над другим привредним субјектом, куповином учешћа у основном 

капиталу. 

 

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, те 

Одлуку о утврђивању релевантног тржишта („Службени гласник БиХ“, број 18/06 и 34/10) (у 

даљем тексту: Одлука о утврђивању релевантног тржишта). 

 

4. Релевантно тржиште предметне концентрације 

 

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 посебно  њихове 

битне особине, 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 разликује од услова тржишне 

конкуренције на сусједним географским тржиштима. 
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Узимајући у обзир претежну дјелатност Циљног друштва у Босни и Херцеговини и тржиште на 

којим ће концентрација имати ефекте, те чињеницу да на хоризонталном нивоу не постоји 

преклапање у дјелатностима учесника концентрације, релевантно тржиште предметне 

концентрације је тржиште компјутерског програмирања, консултантских и других услуга. 

 

На основу дјеловања учесника концентрације, релевантним тржиштем предметне концентрације 

у географском смислу је утврђено подручје Босне и Херцеговине. 

 

Слиједом изнесеног релевантно тржиште предметне концентрације је тржиште компјутерског 

програмирања, консултантских и других услуга у Босни и Херцеговини. 

 

4.1. Анализа релевантног тржишта предметне концентрације 

 

Учесници концентрације и главни конкуренти на тржишту компјутерског програмирања, 

консултантских и других услуга у Босни и Херцеговини у 2018. години су имали сљедећа 

тржишна учешћа: 

 

                                                                                                                Табела 1. 

Р.бр  Привредни  субјекат Тржишно учешће (%) 

 

1 . BH Telecom Solutions д.о.о. (..)** 

2.  Microsoft Босна и Херцеговина (..)** 

3.  ABC TECH Group Сарајево (..)** 

4. Дасоф (..)** 

5. Porshe Informatik (..)** 

6. Остали (..)** 

Укупно 100 

Укупно (4+5) (..)** 

Извор: подаци из Пријаве (процјена Подносиоца пријаве) 
 

На основу података (Табела 1.) привредни субјекат Дасоф је у 2018. години, на релевантном  

тржишту компјутерског програмирања, консултантских и других услуга у Босни и Херцеговини 

имао учешће од (..)**%, док привредни субјекат Porshe Informatik није био присутан на датом 

релевантном тржишту, те је његово тржишно учешће (..)**%. 

 

5. Оцјена пријаве концентрације 

 

Обавеза пријаве концентрације настаје, у смислу одредбе члана 14. став (1) Закона, када 

учесници концентрације продајом роба и/или услуга остваре на свјетском тржишту 

100.000.000,00 КМ по завршном рачуну у години која је претходила концентрацији, и када 

укупни годишњи приходи сваког од најмање два привредна субјекта учесника концентрације 

остварени продајом роба и/или услуга на тржишту Босне и Херцеговине износе најмање 

8.000.000,00 КМ по завршном рачуну у години која је претходила концентрацији, или ако је 

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

 

Годишњи приходи учесника концентрације (Табела 2.) представљају укупне приходе (без пореза 

на додатну 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. 

 

Укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника предметне концентрације за 2018. 

годину: 
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                                                                                                                                                  Табела 2. 

КМ VW Grupa Дасоф 

Свијет (..)** (..)** 

Босна и 

Херцеговина 

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

Извор: подаци из Пријаве, *обухвата приход од 01.01.-31.12.2018. године 

 

Привредни субјекат Дасоф  је навео да нема регистрована повезана друштва у Босни и 

Херцеговини, те да је приход на тржишту Босне и Херцеговине остварио продајом софтвера за 

пословне апликације независним привредним субјектима и то: (..)**. 

 

Конкуренцијски савјет је утврдио (Табела 2.) да су учесници предметне концентрације испунили 

услов укупног годишњег прихода на свјетском тржишту, у смислу члана 14. став (1) тачка а) 

Закона, али нису испунили услов укупног годишњег прихода на тржишту Босне и Херцеговине, 

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

 

Такође, учесници концентрације нису испунили нити услов тржишног учешћа јер њихово 

заједничко тржишно учешће на релевантном тржишту није веће од 40,0% (Табела 1.), у смислу 

члана 14. став (1) тачка б) Закона. 

 

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 

 

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 Босне и Херцеговине“, број 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. 

 

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 

 


