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На основу члана 25., члана 42. став (2), а у вези са чланом 4. ст. (1) и (3), чланом 5. и
чланом 6. ст. (2) и (5) Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07
и 80/09) у поступку покренутом по Захтјеву за појединачно изузеће од забране
поднесеном од стране привредног субјекта „Porsche BH“ д.о.о. Сарајево, Игманска 36,
71 320 Вогошћа запримљеном дана 8.9.2014. године под бројем: 06-26-4-030-II/14,
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине на 101. (стотинупрвој) сједници одржаној
дана 9.12.2014. године, донио је
РЈЕШЕЊЕ
(1) Одбија се Захтјев привредног субјекта „Porsche BH“ д.о.о. Сарајево, Игманска 36,
71 320 Вогошћа за појединачно изузеће Споразума о конкуренцији који је
закључен дана 1.8.2014. године између привредног субјекта Друштво за заступање
и трговину „АСА АУТО“ д.о.о. Сарајево, Булевар Меше Селимовића 16, 71 000
Сарајево уз приступање привредних субјеката Друштво за економски, финансијски
и правни консалтинг „АСА ХОЛДИНГ“ д.о.о. Сарајево, Булевар Меше
Селимовића 16, 71 000 Сарајево, Друштво за пласман возила Volkswagen и Ауди
„АСА ПВА“ д.о.о. Сарајево, на истој адреси, Друштво за пласман возила Шкода и
Сеат „АСА ПСС“ д.о.о. Сарајево, Трг међународног пријатељства бр. 24, 71 000
Сарајево и Друштво за пласман возила „ШКОДА ЦЕНТАР“ д.о.о. Бихаћ,
Пљешевичка 157, 77 000 Бихаћ, с једне стране и привредног субјекта „Porsche BH“
д.о.о. Сарајево, Игманска 36, 71 320 Вогошћа уз приступање привредног субјекта
“Porsche Holding Gesellschaft“ m.b.H, Vogelweiderstrasse 75, 5020 Салзбург,
Аустрија, с друге стране, јер нису испуњени услови из члана 4. став (3) Закона о
конкуренцији.
(2) Ово Рјешење је коначно и биће објављено у Службеном гласнику Босне и
Херцеговине, службеним гласницима ентитета и Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине.
Образложење
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је
запримио дана 8.9.2014. године под бројем: 06-26-4-030-II/14, Захтјев за појединачно
изузеће од забране (у даљем тексту: Захтјев) Споразума о конкуренцији (у даљем
тексту: Споразум), у смислу члана 4. ст. (1) и (3) и члана 5. став (1) Закона о
конкуренцији (у даљем тексту: Закон), који је поднесен од стране привредног субјекта
„Porsche BH“ д.о.о. Сарајево, Игманска 36, 71 000 Сарајево заступаног по Адвокатском
друштву „Марић &Цо“ д.о.о. Сарајево, Мехмеда Спахе 26, 71 000 Сарајево (у даљем
тексту: Подносилац захтјева или „Porsche BH“),
Споразум о конкуренцији је закључен дана 1.8.2014. године између привредног
субјекта Друштво за заступање и трговину „АСА АУТО“ д.о.о. Сарајево, Булевар Меше
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Селимовића 16, 71 000 Сарајево као Продавца (у даљем тексту: „АСА АУТО“) уз
приступање привредних субјеката Друштво за економски, финансијски и правни
консалтинг „АСА ХОЛДИНГ“ д.о.о. Сарајево, Булевар Меше Селимовића 16, 71 000
Сарајево (у даљем тексту: „АСА ХОЛДИНГ“), Друштво за пласман возила Volkswagen
и Ауди „АСА ПВА“ д.о.о. Сарајево, на истој адреси (у даљем тексту: „АСА ПВА“),
Друштво за пласман возила Шкода и Сеат „АСА ПСС“ д.о.о. Сарајево, Трг
међународног пријатељства бр. 24, 71 000 Сарајево (у даљем тексту: „АСА ПСС“) и
Друштво за пласман возила „ШКОДА ЦЕНТАР“ д.о.о. Бихаћ, Пљешевичка 157, 77 000
Бихаћ (у даљем тексту: „ШКОДА ЦЕНТАР“), с једне стране и привредног субјекта
„Porsche BH“ д.о.о. Сарајево, Игманска 36, 71 320 Вогошћа, као Купца (у даљем тексту:
Porsche BH“), уз приступање привредног субјекта “Porsche Holding Gesellschaft“ m.b.H,
Vogelweiderstrasse 75, 5020 Салзбург, Аустрија (у даљем тексту: „Porsche Holding
GmbH“), с друге стране.
Захтјев је поднесен, у смислу члана 29. Закона ради утврђивања појединачног изузећа
предметног Уговора, у смислу члана 4. ст. (1) и (3) и члана 5. Закона.
Конкуренцијски савјет је увидом у достављени Захтјев, утврдио да исти није потпун, у
смислу члана 29. Закона, те је затражио од Подносиоца захтјева допуну актом број: 0626-4-030-1-II/14 од дана 15.9.2014. године и актом број: 06-26-4-030-8-II/14 од дана
3.10.2014. године.
Подносилац захтјева је доставио тражену документацију поднеском број: 06-26-4-0302-II/14 од дана 26.9.2014. године, поднеском број: 06-26-4-032- II/13 од дана 6.12.2013.
године и поднеском број: 06-26-4-032-9-II од дана 23.10.2014. године.
Након комплетирања предметног Захтјева, Конкуренцијски савјет је, у складу са
чланом 29. став (3) Закона, издао Потврду о комплетном и уредном Захтјеву, актом
број: 06-26-4-030- 11 -II/14 од дана 13.11.2014. године.
Подносилац захтјева у битном наводи сљедеће:
-

Да је подношењу Захтјева за изузеће Споразума претходила Пријава концентрације
Конкуренцијском савјету у предмету који се води под бројем: 02-26-1-40-II/13 од
31.12.2013. године, којом привредни субјекат „Porsche BH“ намјерава да преузме
материјалну имовину (капитална средства, нова возила, возила за пробну вожњу и
функционална возила, резервни дијелови), нематеријалну имовину (подаци о
клијентима, уступање приступа тржишту), те постојеће уговоре о закупу
привредних субјеката „АСА АУТО“, „АСА ПВА“, „АСА ПСС“ и „ШКОДА
ЦЕНТАР“ на тржишту малопродаје путничких, моторних, теретних и
комерцијалних возила и велепродаје путничких, моторних, теретних и
комерцијалних возила марке Volkswagen, Prosche, Сеат и Шкода у Босни и
Херцеговини.
-

Да је Пријава концентрације поднесена на основу сљедећих уговора:


Уговора о куповини велепродаје који је закључен дана 15.12.2014. године
између привредног субјекта „АСА АУТО“ као Продавца уз приступање
привредних субјеката, „АСА ХОЛДИНГ“, „АСА ПВА“, „АСА ПСС“ и
„ШКОДА ЦЕНТАР“, с једне стране и привредног субјекта „Porsche BH“ (у
даљем тексту: Купац) уз приступање привредног субјекта „Porsche Holding
GmbH“, с друге стране.
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Предмет Уговора је (..)**1.


Уговора о куповини малопродаје „ШКОДА ЦЕНТАР“ који је закључен
дана 16.12.2013. године између привредног субјекта „ШКОДА ЦЕНТАР“
као Продавац, уз приступање привредног субјекта „АСА ХОЛДИНГ“ с
једне стране и привредног субјекта „Porsche BH“ као Купца, уз приступање
привредног субјекта „Porsche Holding GmbH“, с друге стране.
Предмет Уговора је (..)**.



Уговора о куповини малопродаје „АСА ПСС“ који је закључен дана
16.12.2013. године између привредног субјекта „АСА ПСС“ као Продавца,
уз приступање привредног субјекта „АСА ХОЛДИНГ“ с једне стране и
привредног субјекта „Porsche BH“ као Купца, уз приступање привредног
субјекта „Porsche Holding GmbH“, с друге стране.
Предмет уговора је (..)**..



Уговора о куповини малопродаје „АСА ПВА“ који је закључен дана
16.12.2013. године између привредног субјекта „АСА ПВА“ као Продавца,
уз приступање привредног субјекта „АСА ХОЛДИНГ“ с једне стране и
привредног субјекта „Porsche BH“ као Купца, уз приступање привредног
субјекта „Porsche Holding GmbH“, с друге стране.
Предмет уговора је (..)**.

-

Да је Конкуренцијски савјет у поступку оцјене концентрације уговорним странама
препоручио да из достављених уговора о купопродаји избаце одредбе под насловом
„Забрана конкуренције“ (Поглавље IX) и да исте поднесу на оцјену
Конкуренцијском савјету путем посебног захтјева за појединачно изузеће од
забране споразума,

-

Да су уговорне стране поступиле по наведеној препоруци, те су дана 1.8.2014.
године потписале Додатак уговора о купопродаји у којем је уговорено да одредбе о
„забрани конкуренције“ из основног Уговора о куповини постају ништаве, те да се
закључује посебан Споразум о конкуренцији,

-

Да је Споразум о конкуренцији закључен дана 1.8.2014. године између привредног
субјекта „АСА АУТО“ као Продавца уз приступање привредних субјеката „АСА
ХОЛДИНГ, „АСА ПВА“, „АСА ПСС“ и „ШКОДА ЦЕНТАР“, с једне стране и
привредног субјекта „Porsche BH“ као Купца, уз приступање привредног субјекта
„Porsche Holding GmbH“, с друге стране,

-

Да предметни Споразум садржи одредбе које могу бити забрањени уговор
/споразум, у смислу члана 4. став (1) Закона;

-

Да ће исти допринијети унапређењу дистрибуције роба унутар Босне и
Херцеговине, те техничком и економском развоју, при чему за потрошача настају
погодности као што су: предности у погледу цијена настале обзиром да се из ланца
губи једно друштво које би морало водити рачуна о трошковима пословања и о
добити, даље развијање know-how –а друштва у оквиру различитих нивоа

1

(..)** Подаци представљају пословну тајну, у смислу члана 38. Закона о конкуренцији.
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производње, бољи приступ информацијама о тржишту и развој нових производа и
др.
На основу наведеног, Подносилац захтјева тражи да Конкуренцијски савјет доносе
одлуку о појединачном изузећу предметног Споразума, у смислу члана 5. став (1)
Закона.
Конкуренцијски савјет је на основу навода из Захтјева и достављене документације,
оцијенио да појединачно изузеће предметног Споразума, није могуће утврдити без
провођења поступка, те је донијело Закључак о покретању поступка број: 06-26-4-03013 -II/14 дана 13.11.2014. године (у даљем тексту: Закључак).
Конкуренцијски савјет је, у складу са чланом 33. став (1) Закона, актом број 06-26-4030-14 -II/14 од дана 13.11.2014. године, доставио Подносиоцу захтјева Закључак.
1. Странке у поступку
Странке у поступку су привредни субјекти „Porsche BH“ д.о.о. Сарајево, Игманска 36,
71 320 Вогошћа, “Porsche Holding Gesellschaft“ m.b.H, Vogelweiderstrasse 75, 5020
Салзбург, Аустрија, Друштво за заступање и трговину „АСА АУТО“ д.о.о. Сарајево,
Булевар Меше Селимовића 16, 71 000 Сарајево, Друштво за економски, финансијски и
правни консалтинг „АСА ХОЛДИНГ“ д.о.о. Сарајево, Булевар Меше Селимовића 16,
71 000, Друштво за пласман возила Volkswagen и Ауди „АСА ПВА“ д.о.о. Сарајево, на
истој адреси, Друштво за пласман возила Шкода и Сеат „АСА ПСС“ д.о.о. Сарајево,
Трг међународног пријатељства бр. 24, 71 000 Сарајево и Друштво за пласман возила
„ШКОДА ЦЕНТАР“ д.о.о. Бихаћ, Пљешевичка 157, 77 000 Бихаћ.
1.1. Привредни субјекат “Porsche BH” д.о.о. Сарајево
Привредни субјекат „Porsche BH“ д.о.о. Сарајево, ул. Игманска број 36, 71 320 Вогошћа
је, према рјешењу број: 065-0-Рег-13-003213 од дана 14.11.2013. године, регистрован у
судском регистру Општинског суда у Сарајеву, под бројем: МБС: 65-01-0524-13, са
уписаним основним капиталом у износу од (..)** КМ, са (..)** % власничког учешћа
привредног субјекта “Porsche Holding Gesellschaft“ m.b.H, Vogelweiderstrasse 75, 5020
Салзбург, Аустрија.
Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „Porsche BH“ је велепродаја
путничких моторних, теретних и комерцијалних возила.
Укупни годишњи приход привредног субјекта „Porsche BH“ за 2013. годину на
тржишту Босне и Херцеговине је износио (..)** КМ.
1.2. Привредни субјекат „Porsche Holding GmbH“ Салзбург
“Porsche Holding Gesellschaft“ m.b.H, Vogelweiderstrasse 75, 5020 Салзбург, Аустрија је,
према Изводу из судског регистра број: ФН 50411и од 16.10.2013. године, регистрован
у судском регистру Покрајинског суда у Салзбургу дана 28.9.1971. године, као друштво
са ограниченом одговорношћу, са уписаним основним капиталом у износу од (..)**
ЕУР-а ((..)** КМ), са (..)** % власничког учешћа привредног субјекта „Volkswagen
Holding Österreich GmbH“ , Hellbrunner Straβe, 5020 Салзбург, Аустрија.
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Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „Porsche Holding GmbH“ је
обављање холдинг послова и задатака укључујући финансирање концерна и пружање
финансијских услуга.
Укупни годишњи приход привредног субјекта „Porsche Holding GmbH“ за 2013. годину
остварен на свјетском тржишту је износио (..)** КМ.
Привредни субјекат „Porsche Holding GmbH“ поред привредног субјекта „Porsche BH“
нема других повезаних привредних субјеката у Босни и Херцеговини.
1.3. Привредни субјекат „АСА Холдинг“ д.о.о. Сарајево
Привредни субјекат „АСА ХОЛДИНГ“ д.о.о. Сарајево, Булевар Меше Селимовића 16,
71 000 Сарајево је, према Актуелном изводу из судског регистра број: 065-0-РегЗ-14004934 од 30.7.2014. године, регистрован у судском регистру Општинског суда у
Сарајеву, под бројем МБС: 65-01-0002-09, са уписаним основним капиталом у износу
од (..)** КМ, у власништву физичких лица (..)** са власничким учешћем од (..)** %,
(..)** са власничким учешћем од (..)** % и (..)** са власничким учешћем од (..)** %.
Укупни годишњи приход привредног субјекта „АСА ХОЛДИНГ“ за 2013. годину на
тржишту Босне и Херцеговине је износио (..)** КМ.
Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „АСА ХОЛДИНГ“ је
економски, финансијски и правни консалтинг.
Повезана друштва привредног субјекта „АСА ХОЛДИНГ“ су привредни субјекти:
„АСА АУТО“ д.о.о. Сарајево, Булевар Меше Селимовића 16, 71 000 Сарајево, „АСА
ПВА“ д.о.о. Сарајево, Булевар Меше Селимовића 16, 71 000 Сарајево, „АСА ПСС“
д.о.о. Сарајево, Трг међународног пријатељства бр. 24, 71 000 Сарајево и „ШКОДА
ЦЕНТАР“ д.о.о. Бихаћ, Пљешевичка 157, 77 000 Бихаћ, „АСА ФИНАНЦЕ“ д.д.
Сарајево, Булевар Меше Селимовића 16, 71 000 Сарајево, „АГрадња“ д.о.о. Сарајево,
Џемала Биједића 127, 71 000 Сарајево, „АСА ЛЕАСИНГ“ д.о.о. Сарајево, Булевар
Меше Селимовића 16, 71 000 Сарајево, „АСА ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево, Булевар
Меше Селимовића 16, 71000 Сарајево, „АСА ПСЦ“ д.о.о. Сарајево, Булевар Меше
Селимовића 16, 71 000 Сарајево, „АСА РЕНТ“ д.о.о. Сарајево, Булевар Меше
Селимовића 16, 71 000 Сарајево, „АСА МОБИЛ“ д.о.о. Бања Лука, Милана Крановића
2, 78 000 Бања Лука, „ЕУРОМЕДИА“ д.о.о. Сарајево, Штросмајерова 6, 71 000
Сарајево, „АСА АССИСТАНЦЕ“ д.о.о. Сарајево , Булевар Меше Селимовића 16, 71
000 Сарајево, „АСА СЕРВИС“ д.о.о. Сарајево, Трг међународног пријатељства 25, 71
000 Сарајево, „МОЈА ХРАНА“ д.о.о. Сарајево, Рајловачка бб, 71 000 Сарајево и „АСА
ШПЕД“ д.о.о. Сарајево, Булевар Меше Селимовића 16, 71 000 Сарајево.
1.4. Привредни субјекат „АСА АУТО“ д.о.о. Сарајево
Привредни субјекат „АСА АУТО“ д.о.о. Сарајево, Булевар Меше Селимовића је,
према Актуелном изводу из судског регистра број: 065-0-РегЗ-13-006550 од 14.11.2013.
године, регистрован у судском регистру Општинског суда у Сарајеву, под бројем:
МБС: 65-01-0564-10, са уписаним основним капиталом у износу од (..)** КМ, са
(..)** % власничког учешћа привредног субјекта „АСА ХОЛДИНГ“.
Укупни годишњи приход привредног субјекта „АСА АУТО“ за 2013. годину на
тржишту Босне и Херцеговине је износио (..)** КМ.
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Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „АСА АУТО“ је велепродаја
возила и замјенских дијелова марке Volkswagen, „Volkswagen LNF“, Ауди, СЕАТ,
Porsche и Шкода, ауторизација трговаца наведених робних марки и сервис, надгледање
и опскрба наведеним производима овлаштених трговаца.
1.5. Привредни субјекат „АСА ПВА“ д.о.о. Сарајево
Привредни субјекат „АСА ПВА“ д.о.о. Сарајево, Булевар Меше Селимовића 16, 71 000
Сарајево је, према Актуелном изводу из судског регистра број: 065-0-РегЗ-13-005930 од
18.10.2013. године), регистрован у судском регистру Општинског суда у Сарајеву, под
бројем: МБС: 65-01-0036-11, са уписаним основним капиталом у износу од (..)** КМ,
са (..)** власничког учешћа привредног субјекта „АСА ХОЛДИНГ“.
Укупни годишњи приход привредног субјекта „АСА ПВА“ за 2013. годину на тржишту
Босне и Херцеговине је износио (..)** КМ.
Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „АСА ПВА“ је малопродаја
моторних возила и резервних дијелова марке Ауди и Volkswagen.
1.6. Привредни субјекат „АСА ПСС“ д.о.о. Сарајево
Привредни субјекат „АСА ПСС“ д.о.о. Сарајево, Трг Међународног пријатељства 24,
71 000 Сарајево је, према Актуелном изводу из судског регистра број: 065-0-РегЗ-13007100 од 6.12.2013. године), регистрован у судском регистру Општинског суда у
Сарајеву, под бројем: МБС: 65-01-0636-11, са уписаним основним капиталом у износу
од (..)** КМ, са (..)** % власничког учешћа привредног субјекта „АСА ХОЛДИНГ“.
Укупни годишњи приход привредног субјекта „АСА ПСС“ за 2013. годину на тржишту
Босне и Херцеговине је износио (..)** КМ.
Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „АСА ПСС“ је малопродаја
моторних возила и резервних дијелова марке Шкода и Сеат, те сервисирање наведених
возила.
1.7. Привредни субјекат „ШКОДА ЦЕНТАР“ д.о.о. Бихаћ
Привредни субјекат „ШКОДА ЦЕНТАР“ д.о.о. Бихаћ, Пљешевићка бр. 157, 77 000
Бихаћ је, према Актуелном изводу из судског регистра од 6.11.2013. године,
регистрован у судском регистру Општинског суда у Бихаћу, под бројем МБС: 17-010125-08, са уписаним основним капиталом у износу од (..)** КМ, у власништву
привредног субјекта „АСА ХОЛДИНГ“ са власничким учешћем од (..)** % и физичког
лица (..)** са власничким учешћем од (..)** %.
Укупни годишњи приход привредног субјекта „ШКОДА ЦЕНТАР“ за 2013. годину на
тржишту Босне и Херцеговине је износио (..)** КМ.
Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „ШКОДА ЦЕНТАР“ је
велепродаја и малопродаја моторних возила и резервних дијелова марке Шкода.
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2. Правни оквир предметног поступка
Конкуренцијски савјет је у проведби предметног поступка примијенило одредбе Закона
о управном поступку Босне и Херцеговине, Закона о конкуренцији, Одлуке о групном
изузећу споразума између привредних субјеката који дјелују на различитим нивоима
производње односно дистрибуције (вертикални споразуми) („Службени гласник БиХ“,
број 18/06), Одлуке о групном изузећу споразума о дистрибуцији и сервисирању
моторних возила („Службени гласник БиХ“, број 26/06), Одлуке о дефинисању
категорија доминантног положаја („Службени гласник БиХ, бр. 18/06 и 34/10), те
Одлуке о утврђивању релевантног тржишта („Службени гласник БиХ“, бр. 18/06 и
34/10).
3. Релевантно тржиште
Како би утврдило да ли су испуњени услови за појединачно изузеће, Конкуренцијски
савјет је приликом оцјене предметног уговора утврдио релевантно тржиште производа /
услуга и релевантно географско тржиште у складу са чланом 3. Закона, те одредбама
Одлуке о утврђивању релевантног тржишта.
Релевантно тржиште, 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 производа обухвата све производе и/или услуге које потрошачи и/или
корисници сматрају међусобно замјењивим, под прихватљивим условима, имајући у
виду посебно њихове битне карактеристике, квалитет, уобичајену намјену, начин
употребе, услове продаје и цијене.
Слиједом проведене анализе, као релевантно тржиште у производном смислу је
одређено тржиште малопродаје путничких, моторних, теретних и комерцијалних
возила и тржиште велепродаје путничких, моторних, теретних и комерцијалних
возила.
Надаље, према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно
тржиште у географском смислу обухвата цјелокупан или значајан 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.
Подносилац захтјева ће на основу предметног Уговора дјеловати на цијелој територији
Босне и Херцеговине.
У складу са наведеним, као релевантно тржиште је одређено тржиште малопродаје
путничких, моторних, теретних и комерцијалних возила и тржиште велепродаје
путничких, моторних, теретних и комерцијалних возила на територији Босне и
Херцеговине.
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3.1. Анализа релевантног тржишта
Приликом оцјене предметног Споразума, Конкуренцијски савјет је од Подносиоца
захтјева тражио достављање финансијских и других релевантних података /анализа, а у
циљу свеобухватне анализе релевантног тржишта.
Тржишна учешћа потписника Споразума по маркама возила на релевантном тржишту
малопродаје путничких, моторних, теретних и комерцијалних возила у Босни и
Херцеговини у 2013. години:
Табела 1.
Р.бр. Марка возила/бренд
1.
Volkswagen
2.
Škoda
Renault
3.
Opel
4.
Dacia
5.
Citroen
6.
7.
Audi
Hyundai
8.
Peugeot
9.
Kia
10.
Toyota
11.
Chevrolet
12.
Ford
13.
Mercedes – Benz
14.
Fiat
15.
BMW
16.
17.
Seat
18.
Porsche
Остали
19.
УКУПНО Volkswagen koncern (1+2+7+17+18)
УКУПНО

Тржишно учешће (%)
Босна и Херцеговина
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
100,0

Извор: Подаци из Захтјева.
На основу података из Захтјева (Табела 1) тржишно учешће потписника Споразума по
маркама возила на релевантном тржишту малопродаје путничких, моторних, теретних
и комерцијалних возила у Босни и Херцеговини укупно износи (..)** %,
Тржишна учешћа потписника Споразума по маркама возила на релевантном тржишту
велепродаје путничких, моторних, теретних и комерцијалних возила у Босни и
Херцеговини у 2013. години:
Табела 2.
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Марка возила/бренд
Škoda
Volkswagen
Opel
Renault
Dacia
Hyundai
Audi
Citroen

Тржишно учешће (%)
Босна и Херцеговина
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
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Chevrolet
9.
Kia
10.
Peugeot
11.
Toyota
12.
13.
Seat
14.
BMW
Mercedes – Benz
15.
Ford
16.
Fiat
17.
18.
Porsche
Остали
19.
УКУПНО Volkswagen концерн (1+2+7+13+18)
УКУПНО

(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
100,0

Извор: Подаци из Захтјева
На основу података из Захтјева (Табела 2) тржишно учешће потписника Споразума по
маркама возила на релевантном тржишту велепродаје путничких, моторних, теретних
и комерцијалних возила у Босни и Херцеговини укупно износи (..)**%,
4. Анализа Споразума о конкуренцији
У складу са чланом 4. став (1) Закона, забрањени су споразуми, уговори, поједине
одредбе споразума или уговора, заједничка дјеловања, изричити и прешутни договори
привредних субјеката, као и одлуке и други акти привредних субјеката који за циљ и
посљедицу имају спрјечавање, ограничавање или нарушавање тржишне конкуренције
на релевантном тржишту, а који се односе на директно или индиректно утврђивање
куповних и продајних цијена или било којих других трговачких услова, ограничавање и
контролу производње, тржишта, техничког развоја или улагања, подјелу тржишта или
извора снабдијевања, примјену различитих услова за идентичне трансакције са другим
привредним субјектима, доводећи их у неповољан положај у односу на конкуренцију,
закључивање таквих споразума којима се друга страна условљава да прихвати додатне
обавезе које по својој природи или обичајима у трговини нису у вези са предметом
споразума.
У смислу члана 4. став (3) Закона, предметни споразуми нису забрањени ако доприносе
унапређењу производње или дистрибуције робе и/или услуга унутар Босне и
Херцеговине, или промоцији економског развоја и техничког развоја, при чему
потрошачима омогућавају правичан удио користи која из њих произилази, а који
намећу само ограничења неопходна за постизање циљева и не омогућавају
искључивање конкуренције у битном дијелу предметних производа или услуга.
У складу са чланом 5. став (1) Закона, Конкуренцијски савјет, на захтјев једне или више
странака у споразуму /уговору може донијети рјешење о појединачном изузећу од
забране споразума, из члана 4. став (1) Закона, ако споразум / уговор испуњава услове,
из члана 4. став (3) Закона.
Анализом Споразума Конкуренцијски савјет је утврдио да исти садрже одредбе које
ограничавају тржишну конкуренцију, у смислу члана 4. став (1) Закона:
-

Члан 1. гласи: (..)**.

-

Члан 2. гласи: (..)**.

-

Члан 3. гласи: (..)**.
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-

Члан 5. гласи: (..)**.

Да би се Споразум могао појединачно изузети од примјене одредаба о забрањеним
споразумима из члана 4. став (1) Закона, исти мора испуњавати услове утврђене ставом
(3) истог члана Закона.
Члан 4. став (3) Закона, прописује два позитивна и два негативна услова за појединачно
изузеће споразума који морају бити испуњени кумулативно и за све вријеме трајања
споразума.
Позитивни критеријуми су сљедећи:
a) Споразум мора доприносити унапређењу производње или дистрибуције роба
и/или услуга унутар Босне и Херцеговине, или промоције техничког и
економског развоја,
b) Споразум мора пружити потрошачима правичан удио користи која из њих
произилази.
Негативни критеријуми су сљедећи:
a) Споразумом се не смију привредним субјектима наметати ограничења која нису
неопходна за постизање наведених циљева и
b) Споразумом се не може привредним субјектима омогућити искључивање
конкуренције у битном дијелу предметних роба и/или услуга.
Конкуренцијски савјет је утврдио да у конкретном случају Споразум, који је предмет
оцјене у овом поступку, садржи одредбе које су чланом 4. став (1) прописане као
забрањене, те да нису кумулативно испуњени критерији за појединачно изузеће
споразума из члана 4. став (3) Закона.
Конкуренцијски савјет је разматрао могуће предности и недостатке који ће наступити
проведбом Споразума на релевантном тржишту малопродаје путничких, моторних,
теретних и комерцијалних возила и на релевантном тржишту велепродаје путничких,
моторних, теретних и комерцијалних возила у Босни и Херцеговини, примјењујући
критерије утврђене чланом 4. став (3) у вези са ставом (1) истог члана.
Међутим утврђено је да предметни Споразум садржи и одредбе које се, у смислу
прописа о заштити тржишне конкуренције, сматрају тешким ограничењима
конкуренције, које се у правилу не могу ни појединачно изузети од примјене одредаба о
забрањеним споразумима из члана 4. став (1) Закона, а што се посебно односи на
одредбе чл. 1. и 5. Споразума.
Конкуренцијски савјет је оцијенио да предметни Споразум садржи ограничења која
имају тако висок могући негативан учинак на тржишну конкуренцију да је непотребно
доказивати њихове стварне учинке на тржишту.
Оцјена о томе је ли споразум забрањен или није, овиси о економској и правној анализи
услова на релевантном тржишту, односно о омјеру између њихових позитивних и
негативних учинака. При томе у обзир треба узети природу Споразума, подручје и
циљеве Споразума, конкурентске односе између уговорних страна. Уговорне стране су
морале доказати да је ограничење тржишне конкуренције нужно за постизање
одређених објективних привредних користи. Нужност ограничења утврђује се према
приликама на тржишту и трајању споразума.
У складу са чланом 36. Закона о конкуренцији, одговорност и терет доказа о томе да
Споразум придоноси унапређењу производње или дистрибуције роба и/или услуга или
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промоцији техничког и економског развоја, пружа потрошачима размјерну корист,
привредним субјектима не намеће ограничења која нису неопходна за постизање
наведених циљева и не омогућава искључивање конкуренције у битном дијелу
предметних роба или услуга, сносе привредни субјекти који склапају Споразум.
Сам Подносилац захтјева није у довољној мјери аргументовао и доказао испуњеност
Законом прописаних услова за појединачно изузеће предметног рестриктивног
Споразума од забране.
Ограничавање тржишне конкуренције у смислу члана 1. а у вези са чл. 2. и 4.
Споразума представља тешко кршење конкуренције, те из наведеног не произилазе
позитивни учинци, већ супротно, доводи до смањивања нивоа тржишне конкуренције.
Тешка ограничења тржишне конкуренције за посљедицу имају у цјелости искључење
конкуренције на релевантном тржишту малопродаје и велепродаје путничких,
моторних, теретних и комерцијалних возила у Босни и Херцеговини, у конкретном
случају привредних субјеката „АСА ХОЛДИНГ“, „АСА АУТО“; „АСА ПВА“, „АСА
ПСС“ и „ШКОДА ЦЕНТАР“, а посредно у смислу члана 5. Споразума и свих
посредних и непосредних чланова управе и повезаних привредних субјеката
привредног субјекта „АСА АУТО“ под којима се подразумијевају и привредни субјекти
наведени у члану 4. Споразума („АСА Леасинг“, „АСА Градски сервис“, „АСА
Осигурање“, „АСА Банка“, „АСА Еуромедиа“, „АСА Ауто Школа“, „АСА Рент“, „АСА
Шпед“, „АСА Ауто Маркет и др) ако се баве дјелатностима које подразумијевају
тржишно натјецање са привредним субјектима „Porsche BH“ и „Porsche Holding
GmbH“.
Имајући у виду тржишну снагу коју ће провођењем концентрације која је одобрена
Рјешењем Конкуренцијског савјета број: 02-26-1-40-25-II/13 од дана 13.11.2014. године,
остварити привредни субјекат „Porsche BH“ на тржишту малопродаје и велепродаје
путничких, моторних, теретних и комерцијалних возила у Босни и Херцеговини
(Табела 1. и Табла 2.), провођење Споразума о конкуренцији се не може сматрати
оправданим, јер дјеловање осталих Потписника Споразума о конкуренцији на
релевантном тржишту не може представљати стварну опасност привредном субјекту
који ће уласком на релевантно тржиште већ бити у доминантном положају на
предметном тржишту.
Из свега наведеног произилази да у конкретном случају није могуће дати појединачно
изузеће предметног Споразума, те је одлучено као у диспозитиву.
На основу наведеног, Конкуренцијски савјет је одлучио као у диспозитиву овог
Рјешења.
5. Административна такса
Подносилац захтјева на ово Рјешење, у складу са одредбом члана 2. став (1) тарифни
број 107. тачка а) Одлуке о висини административних такси у вези са процесним
радњама пред Конкуренцијским савјетом („Службени гласник БиХ“, бр. 30/06 и 18/11)
је дужан платити административну таксу у износу од 2.000,00 КМ у корист Буџета
институција Босне и Херцеговине.
6. Поука о правном лијеку
Против овог Рјешења није допуштена жалба.
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Незадовољна странка може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине
у року од 30 дана од дана пријема, односно објављивања овог Рјешења.
Предсједница
Маида Чампара
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