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УП-02-26-1-022-14/19 

Сарајево, 05.11.2019. године 

 

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

став (2), те у складу с чланом 12. Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 

76/07 и 80/09), а рјешавајући по Пријави намјере концентрације привредног субјекта 

„Telemach“ Друштво за пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево, Илиџа – 

Сарајево, ул. Џемала Биједића број 216, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина поднесеној 

путем пуномоћника, адвоката Нихада Сијерчића из Сарајева, Фра Анђела Звиздовића 1/Б2, 

71000 Сарајево, Босна и Херцеговина, дана 07. августа 2019. године под бројем: УП-02-26-1-

022-1/19, на 61. (шездесетпрвој) сједници одржаној дана 05. новембра 2019. године, донио 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Одбацује се Пријава намјере концентрације привредног субјекта „Telemach“ Друштво за 

пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево, ради непостојања 

концентрације у моменту подношења исте, у смислу члана 12. Закона о конкуренцији. 

 

2. Овај Закључак биће објављен у ''Службеном гласнику БиХ'', 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 

07.08.2019. године под бројем: УП-02-26-1-022-1/19, запримио Пријаву намјере концентрације 

(у даљем текст: Пријава) привредног субјекта „Telemach“ Друштво за пружање услуга у 

области телекомуникација д.о.о. Сарајево, Илиџа – Сарајево, ул. Џемала Биједића број 216, 

71000 Сарајево, Босна и Херцеговина (у даљем тексту: Подносилац пријаве или Telemach 

д.о.о.), поднесену путем пуномоћника, адвоката Нихада Сијерчића из Сарајева,  Фра Анђела 

Звиздовића 1/Б2 1, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина, у којој се наводи да ће Подносилац 

пријаве стећи појединачну контролу над поједином имовином привредног субјекта „ТРИОН 

ТЕЛ„ д.о.о. Бања Лука, Видовданска 8, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина (ТРИОН ТЕЛ 

д.о.о.), односно имовином и пословањем овог привредног субјекта који се односи на 

телекомуникациону оптичку мрежу и пружање телекомуникационих услуга, у смислу члана 

12. став (1) тачка б)  Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон).  

 

Увидом у достављену Пријаву, утврђено је да исту због непотпуних података треба допунити, 

у смислу члана 30. Закона и одредби Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за 

оцјену концентрација привредних субјеката (,,Службени гласник БиХ“, број 34/10 - у даљем 

тексту: Одлука), слиједом чега је од Подносиоца пријаве затражена допуна, актом број: УП-02-

26-1-022-2/19 од дана 13.08.2019. године, актима бр. УП-02-26-1-022-4/19 и УП-02-26-1-022-

6/19 од дана 10.09.2019. године и актом број: УП-02-26-1-022-9/19 од дана 30.09.2019. године. 

 

Подносилац пријаве је доставио додатне податке и тражену документацију поднеском број: 

УП-02-26-1-022-3/19 дана 22.08.2019. године, поднеском број: УП-02-26-1-022-8/19  дана 

17.09.2019. године и поднеском број: УП-02-26-1-022-10/19  дана 02.10.2019. године. 

 

  BOSNA I HERCEGOVINA 

     Konkurencijsko vijeće 

 

        BOSNA I HERCEGOVINA 

              Konkurencijski savjet 
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Дана 10.09.2019. године, под бројем: УП-02-26-1-022-5/19, Конкуренцијски савјет је упутио 

захтјев за доставом података Регулаторној агенцији за комуникације Босне и Херцеговине (у 

даљем тексту: РАК), а у вези достављања званичних података, за које је Подносилац пријаве 

навео да није у могућности прибавити, на који је РАК одговорио поднеском запримљеним под 

бројем: УП-02-26-1-022-7/19 дана 17.09.2019. године. 

 

Подносилац пријаве је, у смислу члана 30. став (2) Закона, навео да има обавезу подношења 

Пријаве у Републици Србији, Републици Црној Гори и Републици Сјеверној Македонији. 

 

Након комплетирања Пријаве, Конкуренцијски савјет је дана 04.11.2019. године Подносиоцу 

пријаве издао Потврду број: УП-02-26-1-022-12/19 о пријему уредне и комплетне пријаве, у 

смислу члана 30. став (3) Закона. 

 

Конкуренцијски савјет је утврдио да је Пријава поднесена у прописаном року, у смислу члана 

16. став (2) Закона. 

 

Подносилац пријаве, између осталог, наводи да планира закључити уговор о пословној 

сарадњи са привредним субјектом ТРИОН ТЕЛ д.о.о., који се односи на заједничко пружање 

релевантних телекомуникационих услуга, те је у вези с тим, дана 07.08.2019. године под 

бројем: УП-04-26-4-023-1/19, од стране привредног субјекта Telemach д.о.о. Сарајево 

запримљен захтјев за појединачним изузећем уговора о пословно – техничкој сарадњи 

закључен дана 06.08.2019. године, између напријед наведених привредних субјеката. 

 

 

1. Учесници предметне трансакције  

 

Учесници планиране трансакције су привредни субјекти „Telemach“ Друштво за пружање 

услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево, 71000 Сарајево, ул. Џемала Биједића број 

216, Босна и Херцеговина и привредни субјекат „ТРИОН ТЕЛ„ д.о.о. Бања Лука, Видовданска 

8, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина. 

 

1.1. Привредни субјекат „Telemach“ Друштво за пружање услуга у области 

телекомуникација д.о.о. Сарајево, 71000 Сарајево, ул. Џемала Биједића број 216, 

Босна и Херцеговина 

 

Привредни субјекат „Telemach“ Друштво за пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. 

Сарајево, ул. Џемала Биједића број 216, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина, регистрован је 

код Опћинског суда у Сарајеву, под матичним бројем (МБС): 65-01-0620-08, ЈИБ 

420029890007. 

 

Telemach д.о.о. је привредни субјекат који се налази у 100% власништву друштва Bosnia 

Broadband S.à.r..l., 2 Rue Edward Steichen, 2540 Luxembourg, Луксембург, те чини дио United 

Group-е која је под крајњом контролом фондова које савјетује друштво BC Partners LLP, 

међународни приватни инвестициони фонд са сједиштем у Лондону. 

 

Дјелатност привредног субјекта Telemach д.о.о. је пружање телекомуникационих услуга. 

 

Привредни субјекат Telemach д.о.о. је комуникациони оператер који дистрибуира медијски 

садржај преко кабловске техничке платформе, ОТТ и сателитске платформе (DTH) и пружа 

услугу приступа интернету и повезане услуге, као и услуге фиксне телефоније 

претплатницима. 

 

Привредни субјекат Telemach д.о.о. је носилац сљедећих дозвола Регулаторне агенције за 

комуникације Босне и Херцеговине: 
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• Дозвола за обављање дјелатности оператера јавних електронских комуникационих 

мрежа број: ДМОН – 13/13 од 01.01.2011. године; 

• Дозвола за обављање дјелатности даваоца приступа интернету  број ДПИУ-ТС/006/13 

од 21.01.2011. године; 

• Дозвола за пружање фиксних јавних телефонских услуга ДФТУ – 10/13 од 18.04.2011. 

године и  

• Дозволе за дистрибуцију аудиовизуелних медијских услуга радија. 

 

1.1.1 Повезана друштва привредног субјекта „Telemach“ Друштво за пружање услуга у 

области телекомуникација д.о.о. Сарајево 

 

1.1.1. Привредни субјекат Adria News д.о.о. Сарајево 

 

Привредни субјекат Adria News д.о.о. Сарајево, Колодворска 12, 71000 Сарајево, је уписан у 

судски регистар Опћинског суда у Сарајеву под матичним бројем (МБС): 65-01-0149-14, ЈИБ: 

4201954280004. 

 

Оснивач и 100% власник привредног субјекта Adria News д.о.о. Сарајево је привредни субјекат 

Adria News S.a.r.l., 18 rue du Strasbourg, L – 2560 Luxembourg, Луксембург. 

 

Основна дјелатност привредног субјекта Adria News д.о.о. Сарајево је консалтинг. 

 

1.1.2. Привредни субјекат Adria News BH Production д.о.о. Сарајево 

 

Привредни субјекат Adria News BH Production д.о.о. Сарајево, Колодворска 12, 71000 Сарајево, 

је уписан у судски регистар Опћинског суда у Сарајеву под матичним бројем (МБС): 65-01-

0313-14, ЈИБ: 4201979860005. 

 

Оснивач и 100% власник привредног субјекта Adria News BH Production д.о.о. Сарајево је 

привредни субјекат Adria News д.о.о. Сарајево, Колодворска 12, 71000 Сарајево. 

 

Основна дјелатност привредног субјекта Adria News д.о.о. Сарајево је продукција медијских 

садржаја. 

 

1.1.3. Привредни субјекат CAS Media д.о.о. Сарајево 

 

Привредни субјекат CAS Media д.о.о. Сарајево, Колодворска 12, 71000 Сарајево, је уписан у 

судски регистар Опћинског суда у Сарајеву под матичним бројем (МБС): 65-01-0625-15, ЈИБ: 

4202137280007. 

 

Оснивач и 100% власник привредног субјекта CAS Media д.о.о. Сарајево је United Media S.a.r.l., 

16 – 18 rue du Strasbourg, L – 2560 Luxembourg, Луксембург.  

 

Основна дјелатност привредног субјекта CAS Media д.о.о. Сарајево је маркетинг. 

 

1.1.4. Привредни субјекат „DIRECT MEDIA KOMUNIKACIJE“ д.о.о. 

 

Привредни субјекат DIRECT MEDIA KOMUNIKACIJE д.о.о., Трг солидарности 10, 71000 

Сарајево, је уписан у судски регистар Опћинског суда у Сарајеву под матичним бројем (МБС): 

65-01-0523-18, ЈИБ: 4202538860006. 

 

Оснивач и 100% власник привредног субјекта DIRECT MEDIA KOMUNIKACIJE д.о.о. је 

привредни субјекат DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE 

AKTIVNOSTI д.о.о. Београд, ул. Антифашистичке борбе бр.13б, Београд, Република Србија. 
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Основна дјелатност привредног субјекта DIRECT MEDIA KOMUNIKACIJE д.о.о. је консалтинг. 

 

 

 

1.1.5. Привредни субјекат „Нова БХ“ д.о.о. Сарајево 

 

Привредни субјекат Нова БХ д.о.о. Сарајево, Трг солидарности 10, 71000 Сарајево, је уписан у 

судски регистар Опћинског суда у Сарајеву под матичним бројем (МБС): 65-01-0500-08, ЈИБ: 

4201224800002. 

 

Оснивач и 100% власник привредног субјекта Нова БХ д.о.о. Сарајево је привредни субјекат 

Direct Media Komunikacije д.о.о., Трг солидарности 10, 71000 Сарајево. 

 

Основна дјелатност привредног субјекта Нова БХ д.о.о. Сарајево је емитовање ТВ програма. 

 

1.1.6. Привредни субјекат Друштво за унутрашњу и вањску трговину електроопремом 

„M&H“ Company д.о.о. Сарајево 

 

Привредни субјекат M&H Company д.о.о. Сарајево, Џемала Биједића 216, 71000 Сарајево, је 

уписан у судски регистар Опћинског суда у Сарајеву под матичним бројем (МБС): 65-01-0254-

13, ЈИБ: 420101873006. 

 

Оснивач и 100% власник привредног субјекта M&H Company д.о.о. Сарајево је привредни 

субјекат Telemach д.о.о. Сарајево, Џемала Биједића 216, 71000 Сарајево. 

 

Основна дјелатност привредног субјекта M&H Company д.о.о. Сарајево су телекомуникације. 

 

1.1.7. Привредни субјекат Друштво за услуге, пројектовање, промет, унутрашњу и 

вањску трговину „ХКБ нет“ д.о.о. Сарајево 

 

Привредни субјекат ХКБ нет д.о.о. Сарајево, Џемала Биједића 216, 71000 Сарајево, је уписан у 

судски регистар Опћинског суда у Сарајеву под матичним бројем (МБС): 65-01-0246-15, ЈИБ: 

4200946050001. 

 

Оснивач привредног субјекта ХКБ нет д.о.о. Сарајево је привредни субјекат Telemach д.о.о. 

Сарајево, Џемала Биједића 216, 71000 Сарајево, са 64% власништва у истом. 

 

Основна дјелатност привредног субјекта ХКБ нет д.о.о. Сарајево су телекомуникације. 

 

1.1.8. Привредни субјекат КАБЛОВСКА ТЕЛЕВИЗИЈА „ХС“ д.о.о. за услуге, промет, 

унутрашњу и вањску трговину Сарајево 

 

Привредни субјекат КАТВ ХС д.о.о. Сарајево, Џемала Биједића 216, 71000 Сарајево, је уписан 

у судски регистар Опћинског суда у Сарајеву под матичним бројем (МБС): 65-01-0133-15, ЈИБ: 

4200710440003. 

 

Оснивачи привредног субјекта КАТВ ХС д.о.о. Сарајево су привредни субјекат Telemach д.о.о. 

Сарајево, Џемала Биједића 216, 71000 Сарајево, са 57,47% власништва у истом, те физичка 

лица, Абаз Фадил и Кабаница Јованка. 

 

Основна дјелатност привредног субјекта КАТВ ХС д.о.о. Сарајево су телекомуникације. 

 

1.2. „ТРИОН ТЕЛ„ д.о.о. Бања Лука, Видовданска 8, 78000 Бања Лука, Босна и 

Херцеговина  
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Привредни субјекат „ТРИОН ТЕЛ „ д.о.о. Бања Лука, Видовданска 8, 78000 Бања Лука, Босна 

и Херцеговина је регистрован код Окружног привредног суда у Бања Луци, под матичним 

бројем (МБС): 57-01-0380 и налази се у 100% власништву и под контролом физичког лица, 

Зорана Лемића. 

 

Дјелатност привредног субјекта ТРИОН ТЕЛ д.о.о. Бања Лука је пружање 

телекомуникационих услуга. 

 

Према достављеним подацима, привредни субјекат ТРИОН ТЕЛ д.о.о. има око 264 корисника 

телекомуникационих услуга на подручју града Бања Лука, те посједује оптичку мрежну 

инфраструктуру коју је дијелом изградио на подручју Града Бања Лука. 

 

Привредни субјекат ТРИОН ТЕЛ д.о.о. је носилац сљедећих дозвола Регулаторне агенције за 

комуникације Босне и Херцеговине: 

 

• Дозвола за обављање дјелатности оператера јавних електронских комуникационих мрежа 

број: ДМОО – 101/15 од 01.12.2015. године; 

• Дозвола за обављање дјелатности даваоца приступа интернету  број ДПИУ-ТС/08315 од 

01.12.2015 године; 

• Дозвола за дистрибуцију аудиовизуелних медијских услуга и медијских услуга радија. 

 

Власник привредног субјекта ТРИОН ТЕЛ д.о.о., физичко лице - Зоран Лемић је такође и 100% 

власник привредног субјекта „TOP SPORTS CONSULTING“ Друштво за спортски консалтинг 

д.о.о. Бања Лука, Зоре Ковачевић 33, 78000 Бања Лука (основна дјелатност: спортски 

консалтинг), те врши дјелатност и као самостални привредник путем своје привредне допунске 

дјелатности „TOP SPORTS CONSULTING“ с.п. Бања Лука, која је регистрована на адреси Зоре 

Ковачевић 33, 78000 Бања Лука (са дјелатностима: односи са јавношћу и дјелатности 

саопштавања, остале стручне, научне и техничке дјелатности, д.н., те савјетовање које се 

односи на пословање и остало управљање). 

 

2. Оцјена предметне Пријаве намјере концентрације 

 

Подносилац пријаве је као правни основ намјераване концентрације предочио Меморандум о 

разумијевању (у даљем тексту: Меморандум), закључен дана 23.07.2019. године између 

привредних субјеката Telemach д.о.о. и ТРИОН ТЕЛ д.о.о, којим се постављају основни услови 

договора између страна потписница, а који се односи на: (..)*1. 

 

У Пријави се наводи да уговорне стране, након доношења одлуке од стране Конкуренцијског 

савјета, планирају у сврху дефинисања детаљних услова трансакције, потписати посебан 

уговор о купопродаји и преносу предметне имовине и права везаних за дијелове пословања 

привредног субјекта ТРИОН ТЕЛ д.о.о. 

 

Подносилац пријаве намјерава преузети контролу над дијелом имовине привредног субјекта 

ТРИОН ТЕЛ д.о.о. Бања Лука тек након евентуалног испуњења одређених услова дефинисаних 

у Меморандуму, (..)*. 

 

(..)*.  

 

Чланом 4. Меморандума, између осталог, утврђено је да се пословна сарадња између 

потписница Меморандума проводи тек по коначности/правоснажности Конкуренцијског 

савјета, које је прихватљиво за уговорне стране. 

 

 
1 (..)* - Податак представлја пословну тајну 
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Као правни облик намјераване концентрације, Подносилац пријаве наводи члан 12. став (1) 

тачка б) Закона, односно стицање контроле једног привредног субјекта над дијеловима другог 

привредног субјекта. Подносилац пријаве ће, како се наводи у Пријави, у случају испуњавања 

договорених услова, стећи појединачну контролу над циљном имовином привредног субјекта 

ТРИОН ТЕЛ д.о.о. 

 

Подносилац Пријаве надаље наводи да ће привредни субјекат ТРИОН ТЕЛ д.о.о. и након 

провођења трансакције остати у власништву истог физичког лица, Зорана Лемића, јер предмет 

трансакције нису учешћа у наведеном друштву, него дијелови имовине привредног субјекта 

ТРИОН ТЕЛ д.о.о. путем којих исти пружа телекомуникацијске услуге. 

 

Закон о конкуренцији је чланом 12. прописао шта се све сматра концентрацијом, док је чланом 

14. прописао под којим условима су учесници концентрације обавезни поднијети пријаву 

намјераване концентрације Конкуренцијском савјету. 

 

Да би се предмет Меморандума сматрао концентрацијом у смислу одредби Закона, а у складу 

са чланом 12. истог, потребно је да представља један од сљедећих случајева: 

 

a) Спајање или припајање независних привредних субјеката или дијелова привредних 

субјеката; 

 

b) Стицање контроле или доминантног утицаја једног, односно више привредних 

субјеката над другим, односно више других привредних субјеката или дијелом другог 

привредног субјекта, односно дијеловима других привредних субјеката, и то: 

 

1) Стицањем куповином већине акција или учешћа основног капитала, или 

2) Стицањем већине права гласа, или 

3) На други начин, у складу са одредбама закона које регулишу оснивање привредних 

субјеката и њихово управљање; 

 

c) Заједничко улагање на дугорочној основи, два или више независних привредних 

субјеката, који дјелују као независан привредни субјекат.  

 

(..)*. 

 

(..)*.  

 

(..)*. 

 

Анализом достављене Пријаве као и чињеничног стања предоченог у Пријави, а посебно 

Меморандума као правног основа Пријаве, Конкуренцијски савјет је утврдио да потписивањем 

наведеног документа неће доћи до испуњења услова наведених у члану 12. Закона непосредно 

након доношења одлуке од стране Конкуренцијског савјета. (..)*. 

 

(..)*. 

 

(..)*.  

 

Имајући у виду све напријед наведено, Конкуренцијски савјет је утврдио да је поднесена 

Пријава преурањена, (..)*. 

 

Конкуренцијски савјет наглашава да, на основу свега горе наведеног, у моменту подношења 

предметне Пријаве нису испуњени услови из члана 12. Закона, (..)*. 

 

7.   Административна такса 
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На овај Закључак Подносилац пријаве, у складу са чланом 2. тарифни број 108. став 1. под д) 

Одлуке о висини административних такси у вези са процесним радњама пред 

Конкуренцијским савјетом (''Службени гласник БиХ'', бр. 30/06, 18/11 и 75/18), је обавезан 

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

Херцеговине. 

 

8.   Поука о правном лијеку 

 

Против овог Закључка није допуштена 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 

 

Доставити: 

- Подносилац Пријаве 

- У спис 


