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Број: УП  06-26-1-014-17/18 

Сарајево:  27.12.2018. године 

 

На основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (2), у вези са члановима 12. и 14. Закона о 

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

концентрације привредног субјекта Сета Субцо д.о.о Бања Лука, Српска 2, 78 000 Бања Лука, 

Република Српска, Босна и Херцеговина, поднесене путем пуномоћника, адвоката Наиде 

Чустовић из Сарајева, Змаја од Босне 7/ИИИ, 71 000 Сарајево, запримљене дана 04.06.2018. 

године, под бројем: УП 06-26-1-014-1/18, Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на 43. 

(четрдесеттрећој) сједници одржаној дана 27.12.2018. године, донио је 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта Сета Субцо д.о.о Бања Лука, 

ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о 

конкуренцији. 

 

2. Овај Закључак биће објављен у „Службеном гласнику БиХ“, службеним гласницима 

ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

Образложење 

 

Конкуренцијски савјет је дана 04.06.2018. године под бројем: УП 06-26-1-014-1/18 запримио 

Пријаву концентрације, привредног субјекта Сета Субцо д.о.о Бања Лука, Српска 2, 78 000 Бања 

Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, (у даљем тексту: Подносилац пријаве или Сета 

Субцо), поднесену путем пуномоћника, адвоката Наиде Чустовић из Сарајева, Змаја од Босне 

7/III, 71 000 Сарајево, Босна и Херцеговина, а у вези са намјераваним стицањем искључиве 

контроле од стране Аполло инвестицијског фонда над друштвом Бора д.о.о. Бања Лука, Јеврејска 

1, 78 000 Бања Лука( у даљем тексту: Бора или Циљно друштво) и имовином (потраживања и 

некретнине које осигуравају предметна потраживања) у власништву друштва ХЕТА д.о.о 

Сарајево ( у даљем тексту : ХЕТА БиХ), као и стицање конктроле над имовином (потраживања 

и некретнине које осигуравају предметна потраживања) у власништву друштва HETA ASSET 

RESOLUTION AG (у даљем тексту: ХЕТА АГ).    

 

Увидом у поднесену Пријаву, утвређено је да иста није комплетна, па је Конкуренцијски савјет 

упутио Подносиоцу пријаве захтјев за допуну дана 16.07.2018. године актом број: УП 06-26-1-

014-2/18, дана 05.09.2018. године актом број: УП 06-26-1-014-5/18, дана 11.10.2018актом број: 

УП 06-26-1-014-8/18 и дана 19.11.2018. године актом број: УП 06-26-1-014-13/18. Подносилац 

пријаве је Пријаву концентрације допунио дана 06.08.2018. године поднеском број: УП 06-26-1-

014-3/18, дана 24.09.2018.године поднеском број УП 06-26-1-014-6/18, дана 04.10.2018. године 

поднеском број: УП 06-26-1-014-7/18, дана 22.10.2018. године поднеском УП 06-26-1-014-8/18, 

дана 23.10.2018. године поднеском број: УП 06-26-1-014-9/18, дана 29.10.2018. године поднеском 

број: УП 06-26-1-014-10/18 дана и дана 28.11.2018. године поднеском број: УП 06-26-1-014-14/18. 

 

По пријему документације Конкуренцијски савјет је утврдио да је Пријава комплетна и издао 

Потврду о пријему комплетне и уредне Пријаве, у складу са чланом 30. став (3) Закона о 

конкуренцији (у даљем тексту: Закон), дана 24.12.2018. године, под бројем: УП 06-26-1-014-

15/18. 
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Пријава је поднесена, у смислу члана 16. став (1) Закона.  

 

Подносилац пријаве предметну концентрацију не намјерава пријавити другим надлежним 

тијелима за оцјену концентрације, јер нису испуњени услови за пријаву исте надлежним тијелима 

изван територије Босне и Херцеговине. 

 

 

1. Учесници концентрације 

Учесници предметне концентрације су привредни субјекти Бора ХолдЦо д.о.о. Бања Лука, ул. 

Краља Алфонса XIII бр. 43, 78 000 Бања Лука; Seta Securitisation S.a.r.l. Bora ul. 2 Avenue Charles 

de Gaulle, L-1653., Луксембург; БОРА д.о.о. Бања Лука, ул. Јеврејска бр.1, 78 000 Бања Лука; 

ХЕТА БиХ д.о.о. Сарајево, ул. Хамдије Чемерлића бр. 2, 71 000 Сарајево, HETA ASSET 

RESOLUTION AG  Клагенфурт, политичка општина Klagenfurt am Worthersee, Alpen-

Adria-Platz1, 9020 Klagenfurt; LOAN MANAGEMENT инвестични фонд, а.с., са сједиштем у 

Celetna 988/38, 110 00 Праг 1, Република Чешка (у даљем тексту: ЛМ); APS MIP с.р.о., са 

сједиштем у Celetnа 988/38, Старе Место, 110 00 Праг 1, Република Чешка (у даљем тексту: АПС 

МИП) и Сета Субцо д.о.о. Бања Лука, ул. Српска бр.2, 78 000 Бања Лука.  

 

1.1. Привредни субјекaт  Бора ХолдЦо 

Привредни субјекат Бора ХолдЦо је друштво са ограниченом одговорношћу, регистровано под 

пословним именом Бора ХолдЦо д.о.о., ул. Краља Алфонса XIII бр. 43, 78 000 Бања Лука, код 

Окружног привредног суда Бања Лука под матичним бројем уписа субјекта: 57-01-0121-18 

оснивач и власник 100% учешћа је привредни субјекат APS Capitol Group са сједиштем у ул. 

Celetina бр 988/38 Стара Место, 11000 Праг 1, Република Чешка.  

 

Привредни субјекат Бора ХолдЦо у Босни и Херцеговини има повезани привредни субјекат 

АПС БХ друштво са ограниченом одговорношћу, регистровано под пословним именом АПС БХ 

д.о.о., ул. Хисета бр. 15, 71 000 Сарајево, код Општинског суда у Сарајеву под матичним бројем 

субјекта уписа: 65-01-0487-18, оснивач и власник субјекта APS Recovery а.с. ул. Celetina бр 

988/38 Стара Место, 11000 Праг 1, Република Чешка. 

 

Привредни субјекти Бора ХолдЦо и АПС БХ 1 (...)*  

 

 

1.2.  Привредни субјекат АПС МИП 

 
Привредни субјекат АПС МИП с.р.о., са сједиштем у Целетна 988/38, Старе Место, 110 00 Праг 

1, Република Чешка, регистровано у Трговачком регистру који води при Мјесном суд у Прагу 

под регистарским бројем 055 48 292. оснивач у власник привредног субјекат АПС МИП је APS 

Investment Funds S.a.r.l., L-2350 Луксембург. АПС МИП је дио АПС групације. 

АПС МИП је друштво основано за Програм управљања инвестицијама АПС групе. Пословна 

активност друштва АПС МИП је инвестирање у портфолио НПЛ-ова. Намјера АПС МИП је да 

искористи финансирање од  изабране групе руководилаца АПС  групе укључених у Програм 

управљања инвестицијама. Руководиоци АПС групе могу учествовати у инвестиционим 

могућностима АПС групе, те могу инвестирати кроз цертификате за суинвестирање, који су 

изадти од стране друштва АПС МИП. 

Привредни субјекат АПС МИП (...)* 

 

1.3.  Привредни субјекат Seta Securitisation S.a.r.l 

 

                                                 
1 (…)* Подаци представљају пословну тајну 
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Привредни субјекат Seta Securitisation S.a.r.l. је друштво са ограниченом одговорношћу са 

сједиштем ул. 2 Avenue Charles de Gaulle, L-1653., Luxembourg, Луксембург, регистрован код 

Трговачког регистра и регистра фирми под бројем, Б223344, оснивач и власник са 100% учешћа 

је привредни субјекат Seta Subco 2 S.a.r.l., ул. 2 Avenue Charles de Gaulle, L-1653., Luxembourg, 

Луксембург. 

 

Привредни субјекти Seta Securitisation S.a.r.l. је основан 2018. године са циљем провођења 

намјераване трансакције, те је преко свог оснивача и власника привредног субјекта Seta SubCo 

2 S.a.r.l. дио Аполло Групације.  

 

Аполло групација (...)* 

 
1.4. Привредни субјекат Seta Subco 

Привредни субјекат Seta Subco друштво са ограниченом одговорношћу , регистровано под 

пословним именом Seta Subco д.о.о. Бања Лука, ул. Српска бр.2, 78 000 Бања Лука, регистровано 

код Окружног привредног суда у Бања Луци под матичним бројем субјекта уписа: 57-01-0126-

18, оснивач и власник привредног субјекта Seta Subco је са 100% учешћа привредни субјекат 

Seta Subco 2 S.a.r.l., ул. 2 Avenue Charles de Gaulle, L-1653., Luxembourg, Луксембург. 

Привредни субјекти Seta Subco је основан 2018. године са циљем провођења намјераване 

трансакције, те је преко свог оснивача и власника привредног субјекта Seta SubCo 2 S.a.r.l. дио 

Аполло Групације. 

 

1.5. Привредни субјекат ЛМ  

Привредни субјекат LOAN MANAGEMENT инвестични фонд, а.с., са сједиштем у Целетна 

988/38, 110 00 Праг 1, Република Чешка, уписан у Трговачком регистру који води у Мјесном 

суду у Прагу под регистарским бројем Б21463. Друштво ЛМ је затворени инвестициони фонд 

квалификованих инвеститора којима управља IQ Investični společnost а.с. друштво за управљање 

инвестицијама које је под надзором Чешке народне банке. Investfinance Slovakia а.с има 90% 

учешћа у привредном субјеку ЛМ, док Loan Management II а.с има 10% учешћа.   

Предмет пословања друштва је прикупљање финансијских средстава или драгоцјености од више 

квалификованих инвеститора издавањем учесничких вриједносних папира или тако, да 

квалификовани инвеститори постају њиховим дионичарем, а реализација заједничког 

инвестирања прикупљених финансијских средстава или драгоцјености на основу утврђене 

инвестицијские стратегије у корист квалификованих инвеститора и даље управљање том 

имовином. 

Према наводима подносиоца пријаве (...)* 

 

1.6. Привредни субјекат БОРА (циљно друштво) 

Привредни субјекат БОРА је друштво са ограниченом одговорношћу регистровано под 

пословним именом БОРА д.о.о за трговину и услуге Бања Лука, ул. Јеврејска бр.1, 78 000 Бања 

Лука, регистровано код Окружног привредног суда у Бања Луци под матичним бројем субјекта: 

1.13223-00, оснивач и власник привредног субјекта БОРА је са 100% учешћа привредни 

субјекат HAR GmbH, A-9020 Klagenfurt am Worthersee, Schleppe-Platz 5, Аустрија. 

 

Бора управља неквалитетним пласманима и повезаним средствима осигурања/некретнинама у 

БиХ. Бора припада ХЕТА групацији која је у коначници под контролом Републике Аустрије, а 

чији је задатак да располаже неквалитетним пласманима Hypo Bank A.G. која је 

национализована 2009. године. 

 

1.7. Привредни субјекат ХЕТА БиХ (циљана ХЕТА БиХ имовина) 
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Привредни субјекат ХЕТА БиХ је друштво са ограниченом одговорношћу регистровано под 

пословним именом ХЕТА д.о.о. Сарајево, ул. Хамдије Чемерлића бр. 2 71 000 Сарајево, 

регистровано код Општинског суда у сарајеву под матичним бројем субјекта уписа: 65-01-0380-

11, оснивач и власник 100% учешћа је привредни субјекат HAR GmbH, A-9020 Klagenfurt am 

Worthersee, Schleppe-Platz 5, Аустрија. Привредни субјекат припада ХЕТА групацији. 

 

1.8. Привредни субјекат ХЕТА АГ ( циљана ХЕТА АГ имовине) 

Привредни субјекат HETA ASSET RESOLUTION AG је дионичарско друштво са сједиштем у 

Клагенфурту, политичка општина Klagenfurt am Worthersee, Alpen-Adria-Platz1, 9020 Klagenfurt, 

једини дионичар  је Република Аустрија, Савезно Министарство финансија, одјел I/5. 

 

Привредни субјекат HETA ASSET у Босни и Херцеговини има повезане привредне субјекте 

БОРА и ХЕТА БиХ, који су преко њиховог оснивача и власника привредног субјекта HAR 

GmbH повезани са истим, те заједно чине ХЕТА групацију. 
 

2. Правни основ и облик концентрације 

 

Према наводима Подносиоца пријаве правни основ намјераване трансакције је Инвестицијски 

уговор о финансирању стицања Бора имовине закључен у вези са Главним купопродајним 

уговором. 

 

Главни купопродајни уговор је закључен дана 17.05.2018. године (оригинални назив "Master Sale 

and Purchase Agreement", у даљем тексту Главни купопродајни уговор) између сљедећих страна: 

(i) HAR GMBH, са сједиштем у Клагенфурту и пословном адресом на Alpen-Adria-Platz 1, 9020 

Клагенфурт Аустрија; (ii) ХЕТА д.о.о. Сарајево, са регистрованим сједиштем на адреси Хамдије 

Ћемерлића 2, 71000 Сарајево; (iii) HETA ASSET RESOLUTION AG, са регистрованим сједиштем 

у Клагенфурту и пословном адресом Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Клагенфурт Аустрија, (iv) Bora 

Holdco д.о.о. са сједиштем на адреси Краља Алфонса XIII 43, 78000 Бања Лука; (v) SETA 

Securitisation S.a.r.L. са сједиштем и пословном адресом у 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 

Луксембург; и (vi) БОРА д.о.о за трговину и услуге Бања Лука, ул. Јеврејска бр.1, 78 000 Бања 

Лука. 

 

Привредни субјекат APS Capital Group с.р.о. (...)* 

 

У вези са Главним купопродајним уговором, за финансирање предложене трансакције, на дан 

01.06.2018. године закључен је Инвестицијски уговор о финансирању БОРА имовине 

(оригинални назив "Investors Agreement in respect of funding the acquisition of Bora assets“, у даљем 

тексту: Инвестицијски уговор о финансирању БОРА имовине) између i) LOAN MANAGEMENT 

инвестични фонд, а.с., са сједиштем у Целетна 988/38, 110 00 Праг 1, Република Чешка, уписан 

у Трговачком регистру који води Општински суд у Прагу под регистарским бројем Б21463, (ii) 

АПС МИП с.р.о., са сједиштем у Целетна 988/38, Старе Место, 110 00 Праг 1, Република Чешка, 

регистровано у Трговачком регистру који води Општински суд у Прагу под регистарским бројем 

055 48 292, (iii) АПС ЦГ, (iv) Бора Холдцо и (v) Seta Subco.  

 

У складу са (...)* 

 

Као што се види из описа и као што је претходно назначено у Пријави, једини привредни субјекат 

који преузима контролу над друштвом БОРА и ХЕТА БиХ Имовином је Аполло Група, те 

обзиром да привредни субјекта Seta Securitisation такође припада Аполло Групи самим тим ће и 

ХЕТА АГ Имовина такођер, по окончању трансакције, бити под директном и потпуном 

контролом Аполло Групе. 

 

По завршетку намјераване трансакције, односно преношења ХЕТА БиХ Имовине са друштва 

ХЕТА БиХ на Аполло Групу, друштво ХЕТА ће наставити своје пословање у БиХ одређени 
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временски период. ХЕТА групација је у коначници у власништву Републике Аустрије и 

успостављена је са задатком да извршава наплату и/или даљу продају лоших потраживања која 

су преузета од банака које су припадале Hypo Alpe Adria групи. Имајући у виду такву ограничену 

сврху, друштва ХЕТА групације послују као тзв  „wind-down“ друштва, чије је гашење 

предвиђено када  сва лоша потраживања буду наплаћена  и/или продана другим купцима. 

Тренутно се очекује да ХЕТА БиХ оконча своје активности до краја 2020. године.  

 

Према подносиоцу пријаве као образложење трансакције истиче се да трансакција представља 

прилику за Аполло групу да искористи своју експертизу управљања како би омогућила друштву 

Бора да наплати потраживања и располаже некретнинама. 

 

Намјеравана трансакција се правно и економски образлаже тиме што представља прилику за 

Аполло Групу да користи своје експертизе у управљању како би омогућила привредном субјекту 

БОРА да намири своја потраживања и располаже својим некретнинама. Привредни субјекат 

БОРА и његови неквалитетни пласмани ће бити управљани на ефикасан начин у циљу 

максимизирања наплате. 

 

Правни облик предметне концентрације је стицање контроле једног привредног субјекта, 

односно више привредних субјеката над другим, односно над више других привредних субјеката, 

у смислу члана 12. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији. 

 

3.  Правни оквир оцјене концентрације  

 

Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене допуштености предметне концентрације 

примјенио одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта („Службени гласник 

БиХ“, бр. 18/06 и 34/10), те Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену 

концентрације привредних субјеката („Службени гласник БиХ“, број 34/10). 
 

4.  Релевантно тржиште концентрације  
 

Подносилац пријаве наводи да Бора управља неквалитетним пласманима и повезаним 

средствима осигурања/некретнинама у БиХ. Бора припада ХЕТА групацији која је у коначници 

под контролом Републике Аустрије, а чији је задатак да располаже неквалитетним пласманима 

Hypo Bank A.G. која је национализована 2009. године. 

 

БОРА је власник портфолија неквалитетних пласмана и повезаних средстава осигурања/имовине 

у БиХ који се састоји од (...)* 

 

Портфолио неквалитетних пласмана и повезана средстава осигурања/имовина у власништву 

друштва ХЕТА БиХ (ХЕТА БиХ имовина), који се састоји од (...)* 

и 

Портфолио неквалитетних пласмана и повезана средстава осигурања/имовина у власништву 

друштва HETA ASSET RESOLUTION AG (ХЕТА АГ имовина), који се састоји од (...)* 

 

ХЕТА БиХ Имовина и ХЕТА АГ Имовина се даље у тексту заједно означавају као: НПЛ 

портфолио. 

 

Неквалитетни пласмани могу бити управљани од стране вишеструких пружаоца услуга - како 

финансијских институција (нпр. банака) и нефинансијских институција (најчешће друштва за 

наплату потраживања); међутим, обим и начин пружања услуга које се односе на управљање 

неквалитетним пласманима су исти и подразумијевају вансудско намирење потраживања и 

услуге управљања, укључујући различите активности у циљу наплате (позивни центри, маилинг 

системи, итд.), те наплату потраживања и услуге управљања судским путем. 
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Према наводима Подносиоца пријаве, привредни субјекат БОРА дјелује на цијелој територији 

Босне и Херцеговине, те НЛП портфолио који ће стећи БОРА се налази на цијелом подручју 

Босне и Херцеговине, због тога сматра да се релевантно географско тржиште за потребе ове 

Пријаве може дефинисати на националном нивоу, односно тако да покрива цјелокупну 

територију Босне и Херцеговине. 

 

Имајући у виду наведене дефиниције релевантног тржишта производа и релевантног географског 

тржишта, Подносилац пријаве сматра да Конкуренцијски савјет треба да као релевантно 

тржиште у односу на намјеравану трансакцију узме тржиште управљања неквалитетним 

пласманима и повезаним средствима осигурања/некретнинама у Босни и Херцеговина. 

 

 

5. Анализа релевантног тржишта 

 

Након подношења Пријаве учесници концентрације (...)*. У табели у наставку су наведени 

резултати проведене анализе базиране на "изгубљеној камати" у 2017. години, односно разумној 

претпоставци да су тржишна учешћа израчуната по овом приципу приближно једнака тржишним 

учешћима засновани, на вриједности НПЛ-ова: 

                                                                                                                                               Табела 1. 

Назив Процијењени губитак камате 
као посљедица НПЛ-ова у 
2017. години (у хиљадама 
ЕУР) 

Удио на тржишту управљања 
неквалитетним пласманима и 

повезаним средствима 
осигурања/некретнинама у БиХ у 

2017. години (%) 

UniCredit Bank (…)* (…)*% 

Raiffeisen Bank (...)* (...)*% 

Нова банка (...)* (...)*% 

НЛБ Банка (...)* (...)*% 

Intesa Sanpaolo (…)* (…)*% 

Sparkasse bank (…)* (…)*% 

Addiko bank (…)* (…)*% 

Sberbank (…)* (…)*% 

Ziraat bank (…)* (…)*% 

BBIBosna Bank International (...)* (...)*% 
Друштво БОРА и ХЕТА 
БиХ Имовина 

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

МФ банка (...)* (...)*% 

АСА Банка (...)* (...)*% 

Комерцијално-инвестициона 

банка 

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

ProCredit Bank (...)* (...)*% 

Привредна банка (...)* (...)*% 

Вакуфска банка (...)* (...)*% 

Унион Банка (...)* (...)*% 

Павловић банка (...)* (...)*% 

Развојна банка (...)* (...)*% 

ТОТАЛ (...)* (...)*% 

Горе наведена процјена тржишних учешћа је извршена на слиједећи начин: Wеб-страница ЦББиХ даје податке 
о обиму кредита на тржишту БиХ [А]. Примијењена је процјена Бечке иницијативе односа НПЛ-ова [Б], како би 
се процијенила количина НПЛ-ова у БиХ [А * Б = Ц];Банке не извјештавају о обиму НПЛ-ова, али извјештавају 
о укупном обиму кредита. Пропорционално је алоциран укупан обим НПЛ-ова [Ц] на сваку банку, у зависности 
од обима бруто кредита из њихових биланса стања у децембру 2017. године [Д = Ц * удио у укупном Ц]; Потом 
је израчуната просјечна каматна стопа за сваку банку [Е], на основу прихода од камата које је свака банка 
зарадила у 2017. години [Ф] (како је пријављено у њиховим објављеним финансијским извјештајима), што је 
подијељено са просјечним обимом бруто кредита на почетку и крају 2017. године [Г] [Е = Ф / Г];Просјечна 
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каматна стопа [Е] је примијењена на процијењени обим НПЛ-ова за сваку банку [Д], како би се одредила камата 
изгубљена на НПЛ-овима за сваку банку [Х = Е *:Сума ових износа за сваку банку [Х], плус приход од камата 
од НПЛ потраживања од кредита која су предмет Намјераване трансакције [К] је величина релевантног тржишта 
[Л] [Л = Х + К]; К је израчунато тако што је додат приход од камате од НПЛ потраживања од друштва Бора [И] 
приходу од камате од НПЛ потраживања у портфолију ХЕТА БиХ Имовине [Ј] [К = И + Ј]. Наглашавамо да је 
[Ј] процијењен под претпоставком да је портфолијо ХЕТА БиХ Имовине имао исту пропорцију прихода од 
камате као друштво Бора. 

 

Према подацима које је Подносилац пријаве доставио Конкуренцијском савјету, учешће 

привредног субјекта БОРА и ХЕТА БиХ Имовина на релевантном тржишту у Босни и 

Херцеговини је (...)*%. 

 

6. 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%. 

 

У складу са чланом 14. Закона, наведени су подаци из Пријаве ради утврђивања постојања услова 

за обавезу пријаве концентрације, а везано за укупан годишњи приход учесника концентрације 

у години која је претходила концентрацији (Табела бр.2)  

 

Табела бр.2 
Назив привредног субјекта Приходи на свјетском  

тржишту 

КМ 

Приходи на БиХ 

тржишту 

КМ 

ХАР ГМБХ                  (...)* (...)* 

HETA Asset Resolution AG(циљна имовина)  

                 (...)* 

 

          (...)* 

ХЕТА д.о.о. Сарајево (циљна имовина)  

(...)* 

 

          (...)* 

Бора д.о.о. Бања Лука (циљно дрштво)  

(...)* 

 

(...)* 

Аполло групација                   (...)*           (...)* 

SETA Securitisation S.a.r.L.* (...)* (...)* 

Seta Subco д.о.о. Бања Лука* (...)* (...)* 

АПС група (...)* (...)* 

Бора Холдцо д.о.о Бања Лука* (...)* (...)* 

АПС МИП с.р.о (...)* (...)* 

 

Loan Management инвестични фонд а.с. 

 

 

(...)* 

 

(...)* 

(...)* 

    *субјекат основан у 2018. години 

 

Према подацима из Пријаве (Табела 1. и Табела 2.) учесници концентрације нису испунили услов 

укупног годишњег прихода и услов заједничког тржишног учешћа на релевантном тржишту 

преко 40%, у смислу члана 14. став (1) Закона.  

 

На основу напријед наведеног, утврђено је да Подносилац пријаве није био обавезан поднијети 

Пријаву концентрације у смислу члана 14. Закона, те је одлучено као у диспозитиву овог 

Закључка. 
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7.  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) је дужан платити административну таксу у 

укупном износу од 1.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине. 

 

 

8.  Поука о правном лијеку 

 

Против овог 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 

 

                                                                                                             Адиса Бегић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


