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BOSNA I HERCEGOVINA 

           Konkurencijsko vijeće 

 

 
  БOСНA И ХEРЦEГOВИНA                     

Koнкурeнциjски сaвjeт 

 

 

Број: УП-02-26-1-038-5/20 

Сарајево: 22.12.2020. 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 намјере 

концентрације привредног субјекта ASA ASSISTANCE д.о.о Сарајево, Трг међународног 

пријатељства бр. 25, 71000 Сарајево, запримљеној дана 09.12.2020. године, под бројем: УП-02-26-

1-038-1/20, Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на 77. (седамдесетседмој) сједници 

одржаној дана 22.12.2020. године, донио је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
1. Одбацује се Пријава намјере концентрације привредног субјекта ASA ASSISTANCE д.о.о 

Сарајево, Трг међународног пријатељства бр. 25, 71000 Сарајево, ради непостојања обавезе 

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

   

2. Обавезује се привредни субјекат ASA ASSISTANCE д.о.о Сарајево, Трг међународног 

пријатељства бр. 25, 71000 Сарајево 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. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

09.12.2020. године, под бројем: УП-02-26-1-038-1/20, запримио Пријаву намјере концентрације (у 

даљем тексту: Пријава) привредног субјекта ASA ASSISTANCE д.о.о Сарајево, Трг међународног 

пријатељства бр. 25, 71000 Сарајево, уједно и подносиоца пријаве (у даљем тексту: Подносилац 

пријаве или ASA ASSISTANCE) и привредног субјекта ТЕСТИНГ ЦЕНТАР д.о.о Мостар, Бишће 

поље бб, 88000 Мостар (у даљем тексту: ТЕСТИНГ ЦЕНТАР или Циљно друштво).    

 

Конкуренцијски савјет је дана 16.12.2020. године, под бројем: УП-02-26-1-038-2/20, запримио 

допуну Пријаве коју је Подносилац пријаве самоницијативно доставио, а која се односила на 

ажурирање документације достављене уз Пријаву везано за актуелни извод из судског регистра 

привредног субјекта ASA ASSISTANCE. 

 

Пријава се подноси због намјере Подносиоца пријаве да куповином 100% учешћа Циљног 

друштва стекне контролу над истим. 

 

Подносилац пријаве је, у складу са чланом 16. став (2) Закона о конкуренцији (''Службени гласник 

БиХ'', бр. 48/05, 76/07 и 80/09) (у даљем тексту: Закон), као доказ намјере провођења 

концентрације доставио Писмом намјере које су дана 07.12.2020. године потписали привредни 

субјекат ASA ASSISTANCE и привредни субјекат ДОТЕР - Друштво за одржив технолошко-
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еколошки развој д.о.о., Висока главица 3, 88200 Широки Бријег, као власник привредног субјекта 

ТЕСТИНГ ЦЕНТАР. 

 

Подносилац пријаве је, у смислу члана 30. став (2) Закона, навео да учесници концентрације не 

обављају дјелатност изван територије Босне и Херцеговине и да не постоји обавеза подношења 

Пријаве концентрације било којем другом органу осим Конкуренцијском савјету. 

 

Конкуренцијски савјет је дана 22.12.2020. године, под бројем: УП-02-26-1-038-3/20, издао 

Потврду о пријему комплетне и уредне пријаве, у смислу члана 30. став (3) Закона. 

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници концентрације су привредни субјекат ASA ASSISTANCE и привредни субјекат 

ТЕСТИНГ ЦЕНТАР. 

 

1.1. Привредни субјекат ASA ASSISTANCE (Подносилац пријаве) 

 

Привредни субјекат ASA ASSISTANCE, пуним називом Друштво за трговину и услуге ASA 

ASSISTANCE д.о.о. Сарајево, са сједиштем на адреси Трг међународног пријатељства бр. 25, 71000 

Сарајево, према актуелном изводу из судског регистра Опћинског суда у Сарајеву број: 065-0-

РегЗ-20-009804 од 15.12.2020. године, уписан је у судски регистар са матичним бројем уписа: 65-

01-1633-09. 

  

Основна дјелатност коју обавља привреди субјекат ASA ASSISTANCE је пружање услуга 

техничког прегледа моторних возила, према класификацији дјелатности наведеној у судском 

регистру ''Одржавање и поправак моторних возила'' (шифра: 45.20). 

 

Оснивач привредног субјекта ASA ASSISTANCE са 100% власничког учешћа је привредни субјекат 

Друштво за економски, финансијски и правни консалтинг ASA HOLDING д.о.о Сарајево, Булевар 

Меше Селимовића бр. 16, 71000 Сарајево. 

 

Привредни субјекат ASA ASSISTANCE, који припада АСА Групацији, нема повезаних друштава у 

којима има 10% или више учешћа у основном капиталу или 10% или више права гласа на 

тржишту Босне и Херцеговине.  

 

1.2. Привредни субјекат ТЕСТИНГ ЦЕНТАР (Циљно друштво) 

 

Привредни субјекат ТЕСТИНГ ЦЕНТАР, пуним називом ТЕСТИНГ ЦЕНТАР д.о.о., према 

актуелном изводу из судског регистра Опћинског суда у Мостару од 21.10.2020. године, уписан је 

у судски регистар са матичним бројем уписа: 58-01-0075-11. 

 

Основна дјелатност коју обавља привреди субјекат ТЕСТИНГ ЦЕНТАР је пружање услуга 

техничког прегледа моторних возила, према класификацији дјелатности наведеној у судском 

регистру ''Техничко испитивање и анализа'' (шифра: 71.20).  

 

Оснивач привредног субјекта ТЕСТИНГ ЦЕНТАР са 100% власничког учешћа је привредни 

субјекат ДОТЕР - Друштво за одржив технолошко-еколошки развој д.о.о., Висока главица 3, 

88200 Широки Бријег, (у даљем тексту: ДОТЕР). 

 

Повезана друштва привредног субјекта ТЕСТИНГ ЦЕНТАР, у којима има 10% или више учешћа у 

основном капиталу или 10% или више права гласа на тржишту Босне и Херцеговине, су: 
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− АУТО АЦ д.о.о. Широки Бријег, са 100% власничког учешћа (основна дјелатност ''Техничко 

испитивање и анализа'', шифра 71.20), 

− АЦ АУТО д.о.о. Горажде, са 100% власничког учешћа (основна дјелатност ''Техничко 

испитивање и анализа'', шифра 71.20), 

− АП АУТО д.о.о. Мостар, са 100% власничког учешћа (основна дјелатност ''Техничко 

испитивање и анализа'', шифра 71.20), 

− АЦ д.о.о. Широки Бријег, са 100% власничког учешћа (основна дјелатност ''агената и 

посредника осигурања'', шифра: 66.22).  
 

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). 

 

3. Правни основ и облик концентрације 

 

Правни основ подношења пријаве намјераване концентрације, у складу са чланом 16. став 2. 

Закона, је Писмо намјере које су дана 07.12.220. године потписали привредни субјекат ASA 

ASSISTANCE и привредни субјекат ДОТЕР, као једини и искључиви власник учешћа у Циљном 

друштву. 

 

Потписивањем Писма намјере привредни субјекат ASA ASSISTANCE исказује чврсту намјеру 

(..)**1, у складу са посебним Уговором о преносу учешћа који ће стране потписати у погледу 

трансакције.  

 

Правни облик концентрације је стицање контроле једног привредног субјекта над другим 

привредним субјектом куповином већине учешћа основног капитала, у смислу члана 12. став (1) 

тачка б) под 1) Закона. 

 

Према наводима Подносиоца пријаве стицање контроле привредног субјекта ASA ASSISTANCE 

над привредним субјектом ТЕСТИНГ ЦЕНТАР, оствариће се закључивањем уговора о 

купопродаји, након што буду прибављене све претходно потребне сагласности од 

Конкуренцијског савјета и/или других надлежних органа. 

 

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 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 обухваћа цјелокупну или дио територије Босне и Херцеговине на којој 

 
1 подаци представљају пословну тајну у смислу члана 38. Закона о конкуренцији 
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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. 

 

Сходно наведеним одредбама, релевантно тржиште предмете концентрације одређено је према 

основној дјелатности и географском подручју на којем учесници у концентрацији обављају 

дјелатност. 

 

Према наводима Подносиоца пријаве, основна дјелатност којом се баве оба учесника у 

концентрацији је пружање услуга техничког прегледа моторних возила, коју они у највећој мјери 

остварују на територији Федерације Босне и Херцеговине.  

 

Подносилац пријаве је у 2019. години имао укупно (..)** станица техничког прегледа, док је 

Циљно друштво имало (..)** станица техничког прегледа у Федерацији Босне и Херцеговине и 

(..)** станицу на територији Републике Српске. 

 

Поред тога, Циљно друштво има и три повезана друштва (АУТО АЦ д.о.о. Широки Бријег, АЦ 

АУТО д.о.о. Горажде и АП АУТО д.о.о. Мостар), који имају (..)** станицу техничког прегледа и 

све су лоциране на територији Федерације Босне и Херцеговине, али исте током 2019. године нису 

биле активне, односно на истима нису пружане услуге техничког прегледа. 

 

Узимајући у обзир основну дјелатност коју обављају учесници у концентрацији, као релевантно 

тржиште производа предметне концентрације одређено је тржиште пружања услуга техничког 

прегледа моторних возила. 

 

Узимајућу у обзир територију на којој учесници у концентрацији обављају дјелатност, као 

релевантно географско тржиште предметне концентрације одређена је територија Федерације 

Босне и Херцеговине. 

 

У складу са наведеним, релевантним тржиштем предметне концентрације сматра се тржиште 

пружања услуга техничког прегледа моторних возила у Федерацији Босне и Херцеговине. 

 

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 предходила 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 остварен у 2019. години изражен у КМ 

Привредни 

субјекат 
АСА Групација ASA ASSISTANCE ТЕСТИНГ ЦЕНТАР 

БиХ (..)** (..)** (..)** 

Свијет (..)** (..)** (..)** 

Извор: подаци из Пријаве 
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С обзиром да је Подносилац пријаве једно од повезаних друштва унутар АСА Групације, у Табели 

бр.1 су поред укупног годишњег прихода привредних субјеката ASA ASSISTANCE и ТЕСТИНГ 

ЦЕНТАР наведени и подаци о укупном годишњем приходу АСА Групације. 
 

Према подацима из Табеле бр.1, учесници концентрације привредни субјекти ASA ASSISTANCE и 

ТЕСТИНГ ЦЕНТАР у 2019. години нису остварили укупан годишњи приход који подлијеже 

обавези пријаве концентрације у складу са чланом 14. став (1) Закона, с обзиром да неиспуњавају 

услове о висини укупног прихода свих учесника у концентрацији оствареног на свјетском 

тржишту, који треба да износи 100.000.000,00 КМ, као ни услове о висини појединачног прихода 

сваког учесника у концентрацији оствареног на тржишту Босне и Херцеговине, који треба да 

износи најмање 8.000.000,00 КМ. 

 

         Табела бр.2 

Процјена тржишних учешћа учесника у концентрацији и њихових главних конкурената на 

тржишту пружања услуга техничког прегледа моторних возила на подручју Федерације 

БиХ у 2019. години  

Ред. 

бр. 

Привредни  

субјекат 

Број обављених 

техничких 

прегледа  

Тржишно 

учешће 

према броју 

прегледа (%) 

Број станица 

техничког 

прегледа 

Тржишно 

учешће према 

броју  

СТП (%) 

1. 
ASA 

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

2. РЕМИС (..)** (..)** (..)** (..)** 

3. ОСИНГ (..)** (..)** (..)** (..)** 

4. АУТОЦЕНТАР (..)** (..)** (..)** (..)** 

5. 
ТЕСТИНГ 

ЦЕНТАР  
(..)** (..)** (..)** (..)** 

6. АГРАМ (..)** (..)** (..)** (..)** 

7. ЦРОТЕХНА (..)** (..)** (..)** (..)** 

8. ОСТАЛИ (..)** (..)** (..)** (..)** 

УКУПНО 1+5: (..)** (..)** (..)** (..)** 

УКУПНО: (..)** (..)** (..)** (..)** 

Извор: подаци из Пријаве 

 
Подаци о тржишном учешћу учесника у концентрацији и њихових главних конкурената на 

релевантном тржишту у години која је предходила концентрацији, наведени у Табели бр.2, 

представљају податке које је Подносилац пријаве сачинио на основу података Института за 

привредни инжењеринг д.о.о. Зеница, стручне институције за надзор станица техничких прегледа 

возила, која је према Уговору о преносу јавних овлаштења за обављање дијела послова из 

надлежности Федералног министарства промета и комуникација овлаштена за обављање дијела 

послова из надлежности овог министарства који се односе на рад станица техничког прегледа 

возила.  

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

на релевантном тржишту у 2019. години износило је (..)**, израчунато према броју обављених 

техничких прегледа, односно (..)**, израчунато према броју станица техничког прегледа (СТП), 
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што показује да учесници концентрације не испуњавају ни други услов за обавезну пријаву 

намјераване концентрације прописан чланом 14. став (1) под б) Закона, према којем би заједничко 

тржишно учешће учесника у концентрацији на релевантном тржишту требало бити веће од 40%. 

 

На основу напријед наведеног, утврђено је да подносилац Пријаве није био обавезан поднијети 

пријаву концентрације у смислу члана 14. став (1) 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 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      


