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BOSNA I HERCEGOVINA 
Konkurencijsko vijeće 

 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 
Koнкурeнциjски сaвjeт 

 
Број: 01-03-26-035-6-II/07 
Сарајево, 15.01.2008. године 
 
 
На основу члана 25. став (1) тачка е) члана 42. став (1) тачка д) члана 43. став (2), а у вези са чл. 
12., 14., 16. и 18. Закона о конкуренцији (“Службени гласник БиХ”, број 48/05 и 76/07), 
рјешавајући по Пријави намјере концентрације привредних субјеката Телеком Словеније д.д., 
Цигалетова 15, Љубљана, Република Словенија и Анекс д.о.о., Крајишких бригада 113, Бања Лука, 
запримљене под бројем 01-0-26-035-II/07 дана 10.10.2007. године, Конкуренцијски савјет на 58. 
сједници одржаној дана 15.01.2008. године донио је  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. Оцјењује се допуштеном концентрација која ће настати на тржишту пружања интернет 

услуга, услуга фиксне телефоније (као сегмената телекомуникацијских услуга) и 
пружања услуга из области рачунарских мрежа у Босни и Херцеговини стицањем 
контроле куповином већине учешћа у основном капиталу, којим ће привредни субјект 
Телеком Словеније д.д., Цигалетова 15, Љубљана, Република Словенија постати 70% 
власник привредног субјекта Анекс д.о.о., Крајишких бригада 113, Бања Лука . 

 
2.  Ово Рјешење је коначно и уписује се у Регистар концентрација. 
 
3. Ово Рјешење биће објављено у “Службеном гласнику БиХ”, службеним гласницима 

ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредни субјект Телеком Словеније, Цигалетова 15, Љубљана, Република Словенија (у 
даљем тексту: Телеком Словеније или подносилац Пријаве), путем овлаштеног адвоката 
Сеада Миљковића, Фра Анђела Звиздовића 1, Сарајево, је поднио Конкуренцијском савјету 
Босне и Херцеговине Пријаву намјере концентрације (у даљем тексту: Пријава), којом 
подносилац Пријаве жели куповином већине учешћа у основном капиталу стећи 70% 
власништвa над привредним субјектом, Анекс д.о.о., Крајишких бригада 113, Бања Лука  (у 
даљем тексту: Анекс). 
 
Пријава намјере концентрације поднесена је Конкуренцијском савјету дана 10.10.2007. 
године под бројем 01-0-26-035-II/07, у складу са чланом 16. став (1) Закона о конкуренцији (у 
даљем тексту: Закон). 
 
Увидом у достављену Пријаву, Конкуренцијски савјет је утврдио да иста није потпуна, у 
смислу члана 30. Закона, те је у складу са чланом 31. Закона о конкуренцији (у даљем тексту : 
Закон) затражио допуну Пријаве, дописом број 01-03-26-035-2-II/07, дана 19.11.2007. године.  
 
Подносилац Пријаве је у складу са захтјевима Конкуренцијског савјета допунио Пријаву 
дана 22.11.2007. године, под бројем 01-03-26-035-3-II/07. 
 
Пријемом тражене документације Конкуренцијски савјет је утврдио да је Пријава комплетна 
и издао је Потврду о пријему комплетне и уредне Пријаве, дана 13.12.2007. године, под 
бројем 01-03-26-035-5-II/07, у складу са чланом 30. став 3) Закона. 
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Подносилац Пријаве концентрације нема обавезу поднијети Пријаву за оцјену концентрације 
ни једном другом тијелу овлаштеном за оцјену концентрације изван територије Босне и 
Херцеговине. 
 
Анализом података наведених у Пријави, Конкуренцијски савјет је утврдио да учесници 
предметне концентрације по завршном рачуну у 2006. години, као финансијској години која 
је  претходила предметној концентрацији, остварили су сљедећи укупни приход и исти је 
наведен у Табели 1. :  
 
                                                                                                                                               Табела 1. 
Укупан приход (КМ) Телеком Словенија Анекс 

Свијет       (..)**1 - 
Босна и Херцеговина      (..)**    (..)** 

 
На основу података о укупном оствареном приходу учесника предметне концентрације 
утврђено је постојање обавезе Пријаве намјере концентрације, с обзиром да су испуњени 
критеријуми укупног оствареног прихода привредних субјеката учесника предметне 
концентрације на тржишту роба и/или услуга на свјетском тржишту, у години која је 
претходила предметној концентрацији, у смислу члана 14. Закона о конкуренцији. 
 
У поступку оцјене Пријаве намјере концентрације утврђене су сљедеће чињенице: 
 
 
1. Правни основ и облик концентрације 
 
Правни основ предметне концентрације представља Уговор о промјени оснивача 
приступањем и преносу учешћа у привредном субјекту Анекс (у даљем тексту: Уговор), 
закључен дана 02. октобра 2007. године, између привредног субјекта Телеком Словенија (као 
купца) и физичког лица, Небојше Антонијевића (као продавца), који је истовремено власник 
100% учешћа у основном капиталу привредног субјекта Анекс. Предметним Уговором, 
привредни субјект Телеком Словеније стиче 70% учешћа у основном капиталу привредног 
субјекта Анекс, док физичко лице, Небојша Антонијевић, истим Уговором стиче 30% 
учешћа основног капитала у привредном субјекту Блиц.Нет. д.о.о. Бања Лука (у даљем 
тексту: Блиц.Нет), који је у 100% власништву привредног субјекта Телеком Словеније. 
 
Правни облик предметне концентрације је стицање контроле или доминантног утицаја 
једног привредног субјекта над другим привредним субјектом и то стицањем куповином 
већине акција или учешћа основног капитала, у складу са чланом 12. став (1) тачке б) под 1) 
Закона. 
 
 
2. Учесници концентрације  
 
Учесници предметне концентрације су привредни субјект Телеком Словеније д.д., 
Цигалетова 15, Љубљана, Република Словенија и привредни субјект Анекс д.о.о., Крајишких 
бригада 113, Бања Лука,  Босна и Херцеговина. 

 
 

        2.1. Привредни субјект Телеком Словеније д.д. 
 
Привредни субјект Телеком Словеније, Цигалетова 15, Љубљана, Република Словенија је 
дионичарско друштво организовано у складу са законима Републике Словеније и 
регистрован је код Окружног суда у Љубљани, под бројем 5014018, дана 01.10.1993. године. 
 

                                                 
1 (..)**- Подаци представљају пословну тајну 
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Основна дјелатност привредног субјекта Телеком Словеније је пружање услуга из области  
телекомуникација, које обухватају сљедеће услуге: услуге фиксне и мобилне телефоније, 
интернет услуге, обраду података и дистрибуцију кабловског ТВ сигнала. 
 
У Републици Словенији привредни субјект Телеком Словеније има у (..)** власништву 
сљедеће привредне субјекте: ''Мобител'' д.д., ''СиОЛ'' д.о.о., ''ГВО'' д.о.о., ''Автента'' д.о.о., 
''Солине'' д.о.о. и ''Планет 9'' д.о.о.. У 2006. години привредни субјект Телеком Словеније 
основао је привредни субјект ''Теле- дат'' д.о.о. 
 
У току 2006. године привредни субјект Телеком Словеније стекао је већинско власништво 
над привредним субјектима: ''Ипко нет'' - Косово (..)** и  ''Он нет'' д.о.о. Македонија (..)**. 
 
На дан 31.12.2006. године Република Словенија имала је у власништву (..)** акција или 
62,5268 % привредног субјекта Телеком Словеније. 
 
На тржишту Босне и Херцеговине привредни субјект Телеком Словеније дјелује преко 
супсидијарног друштва Блиц.Нет д.о.о. Бања Лука. 
 
Привредни субјект Блиц.Нет је друштво са ограниченом одговорношћу са сједиштем у Бања 
Луци, Јеврејска бб, ламела 3/II,  регистрован код Основног суда у Бањој Луци под бројем 1-
1298-00,  дана 31.03.2003. године. 
 
Основна дјелатност привредног субјекта Блиц.Нет је пружање интернет услуга. 

 
 

  2.2.. Привредни субјект Анекс д.о.о., 
 
Привредни субјект Анекс д.о.о., Крајишких бригада 113, Бања Лука, Република Српска, 
Босна и Херцеговина је друштво за инжињеринг и консалтинг export-import д.о.о. и 
организовано је у складу са законима Босне и Херцеговине. Привредни субјект Анекс 
регистрован је у Основном суду у Бања Луци под бројем 1-3645-00, дана 19.05.1992. године. 
 
Основна дјелатност привредног субјекта Анекс је трговина на велико рачунарима, 
периферном опремом и софтвером, остале сродне рачунарске дјелатности и пружање 
услуга из области телекомуникација (интернет). 
 
Привредни субјект Анекс основан је 1992. године и протеклих десет година је једна од 
водећих компанија из области планирања и развоја рачунарских мрежа, продаје опреме 
потребне за повезивање рачунарских ЛАН (Local Area Network) и WАН (Wide Area Network) 
мрежа. У склопу дјелатности спада и имплементација ИП телефоније. 
 
Поред тога, привредни субјект Анекс бави се и продајом рачунара, рачунарских 
компоненти и периферних уређаја. Из широке палете услуга издвајају се атест мреже, 
услуге одржавања рачунарских система, конфигурација система, развој информационог 
система. 
 
Привредни субјект Анекс постао је носилац Опште дозволе за пружење интернет услуга 
01.04.2002. године, а 12.04.2006. године носилац дозволе мрежног оператора. Дана 
08.05.2006. године постаје први лиценцирани оператор фиксне телефоније у Републици 
Српској. 
 
Привредни субјект Анекс нема власничких учешћа у другим привредним субјектима на 
територији Босне и Херцеговине. 
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3. Анализа релевантног тржишта  
 
Чланом 3. Закона и чл. 4., 5. и 6. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта (“Службени 
гласник БиХ”, број 18/06) одређено је релевантно тржиште одређених производа или услуга 
које су предмет дјеловања привредних субјеката на релевантном географском тржишту. 
 
Конкуренцијски савјет је утврдио, да је релевантно тржиште производа или услуга учесника 
предметне концентрације пружање интрнет услуга и услуга фиксне телефоније (као 
сегмената телекомуникацијских услуга) и пружање услуга из области рачунарских мрежа. 
 
Релевантно географско тржиште за ову концентрацију је Босна и Херцеговина, јер се 
пружање интрнет услуга и услуга фиксне телефоније (као сегмената телекомуникацијских 
услуга) и пружање услуга из области рачунарских мрежа, обавља на цијелој територији 
Босне и Херцеговине. 
 
Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је као релевантно тржиште за предметну 
концентрацију утврдио тржиште пружања интрнет услуга и услуга фиксне телефоније (као 
сегмената телекомуникацијских услуга) и пружања услуга из области рачунарских мрежа на 
цијелој  територији Босне и Херцеговине. 
 
На основу података добијених путем анкете проведене од стране Регулаторне агенције за 
комуникације и на основу интерних анализа тржишта телекомуникација у Босни и 
Херцеговини на релевантном тржишту пружања интернет услуга дјелује велики број 
учесника, односно 52 привредна субјекта која се баве пружањем  интернет услуга. На основу 
података добијених од 43 лиценцирана пружаоца наведених услуга, у 2006. години, у Босни 
и Херцеговини, било је укупно 237.660 интернет претплатника. 
 
Према процјенама Регулаторне агенције за комуникације највећи тржишни учесници на 
релевантном тржишту пружања интернет услуга (мјерено према броју претплатника) су 
БиХНет (БХ Телеком), Теол (Телеком Српске) и ХТ Мостар. Осим њих значајни су 
Логософт, Спринтер.нет и Блиц.Нет. 
 
У дијелу Федерације Босне и Херцеговине који углавном покрива БХ Телеком, са аспекта 
тржишног учешћа, инфраструктуре и капацитета, као лидер се издваја БХ Телеком (БиХНет), 
са приватним провајдерима Логософт-ом, Еуропронетом и Смартнетом, као првим 
тржишним конкурентима. БХ Телеком покрива дио популације од 2.000.000,00 становника. 
Са аспекта постојећег броја АДСЛ корисника у Босни и Херцеговини доминира БиХНет са 
око 5000 корисника. 
 
На подручју Федерације БиХ које покрива ХТ Мостар, као лидер се издваја ХТ Мостар и 
покрива дио популације од 500.000,00, док се у Републици Српској посебно издваја Телеком 
Српске са око 10 % тржишног учешћа и дјелује преко властитог интернет провајдера Теол, 
покривајући популацију од отприлике 1.400.000,00 становника. Осим Теола у Републици 
Српској значајан је и Спринтер, који дјелује као саставни дио Српских пошта. 
 
Према процјени учесника предметне концентрације привредни субјект Анекс на 
релевантном тржишту пружања интернет услуга на тржишту Босне и Херцеговине има 
тржишно учешће од 0,06 % (око 160 претплатника), док привредни субјект Телеком 
Словеније преко супсидијарног привредног друштва Блиц.Нет остварује тржишно учешће 
око 3-4% (око 8.000 претплатника). 
 
На релевантном тржишту пружања услуга из области фиксне телефоније на тржишту Босне 
и Херцеговине, привредни субјект Анекс остварује незнатно тржишно учешће од 0,1% (с 
обзиром да се ради само о пружању услуга терминације долазних међународних позива као 
подсегменту фиксне телефоније), док привредни субјект Телеком Словеније није активан на 
овом релевантном тржишту и његово тржишно учешће износи 0% . 
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У фиксној телефонији број претплатника на релевантном тржишту, изражен у процентима, је 
сљедећи: БХ Телеком 49,5 %, Телеком Српска 31,9%, ХТ Мостар 18,5% и Анекс 0,1%. 
 
На релевантном тржишту пружања услуга из области рачунарских мрежа на тржишту Босне 
и Херцеговине дјелује велики број учесника. 
 
Привредни субјект Анекс на релевантном тржишту пружања услуга из области рачунарских 
мрежа остварује тржишно учешће од 5-6%, док привредни субјект Телеком Словеније није 
активан на наведеном релевантном тржишту, тако да његово тржишно учешће износи 0%. 
Главни конкуренти привредног субјекта Анекс, на наведеном релевантном тржишту су 
сљедећи привредни субјекти: ''Логософт'' Сарајево, ''Ланацо''  Бања Лука, ''МКС'' Сарајево, 
''МКМ'' Бања Лука, ''Дигит'' Бања Лука, ''МИБО'' Сарајево, ''Генелец'' Тузла који заједно 
имају око 70% тржишног учешћа,  док остатак тржишта од око 30% држи велики број малих 
фирми које пружају наведену врсту услуге, међу којим је и привредни субјект Анекс. 
 
 
4. Процјена предметне концентрације 
 
Конкуренцијски савјет је на основу извршене анализе структуре релевантног тржишта, 
тржишних учешћа учесника концентрације у смислу члана 17. Закона, оцијенио допуштеном 
провођење предметне концентрације у складу са чланом 18. став (2) тачка а) Закона . 
 
При доношењу овог Рјешења Конкуренцијски савјет је посебно имао у виду да предметна 
концентрација неће довести до значајних промјена тржишних учешћа учесника предметне 
концентрације, односно неће довести до стварања нити јачања доминантног положаја 
учесника предметне концентрације, с обзиром да привредни субјект Телеком Словеније не 
дјелује, односно нема тржишних учешћа на релевантном тржишту Босне и Херцеговине у 
области пружања услуга фиксне телефоније и рачунарских мрежа, те да ће тржишно учешће 
привредног субјекта Анекс остати непромијењено. У овом случају долази само до промјене 
контроле над постојећим учесником концентрације. 
 
Цијенећи све изнесене чињенице и податке, Конкуренцијски савјет је утврдио да предметна 
концентрација не спречава, ограничава нити нарушава тржишну конкуренцију на 
релевантном тржишту пружања интернет услуга и услуга фиксне телефоније (као сегмената 
телекомуникацијских услуга) и пружања услуга из области рачунарских мрежа у Босни и 
Херцеговини те је одлучио као у диспозитиву овог Рјешења. 
 
 
5. Административна такса 
 
На ово Рјешење Подносилац пријаве у складу са Одлуком о административним таксама у 
вези са процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом (“Службени гласник БиХ”, број 
30/06) и у складу са чланом 2. Тарифни број 107 став (1) тачка  д)  под 1) обавезан је платити 
административну таксу у износу од 2.500,00 КМ у корист Буџета институција Босне и 
Херцеговине. 
 
 
6. Поука о правном лијеку 
 
Против овог Рјешења није дозвољена жалба. Незадовољна странка може покренути управни 
спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема овог Рјешења, 
односно од дана његовог објављивања. 
 
 

                            Предсједник 
 

              Сања Божић           


