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BOSNA I HERCEGOVINA 
Konkurencijsko vijeće 

 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 
Koнкурeнциjски сaвjeт 

 
Број: 01-02-26-039-3-II/07 
Сарајево: 30.01.2008. 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 Blic.Net d.o.o., Јеврејска бб, ламела 3/II, Бања 
Лука, запримљене под бројем: 01-02-26-039-II/07 дана 08.11.2007. године, Конкуренцијски 
савјет на 59. сједници одржаној дана 30.01.2008. године донио je 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. Оцјењује се допуштеном концентрација која je настала на тржишту пружања интeрнет 

услуга у Републици Сроској , стицањем контроле куповином већине учешћа у основном 
капиталу, којијм је  привредни субјект Телеком Словеније д.д., Цигалетова 15, Љубљана, 
Република Словенија постао 100% власник привредног субјекта Blic.Net d.o.o., 
Јеврејска бб, ламела 3/II, Бања Лука. 

 
2. Због неподношења Пријаве намјере концентрације у законом предвиђеном року, изриче 

се новчана казна привредном субјекту Телеком Словеније д.д. у висини од 200.000,00 
(двијестотинехиљада) КМ, коју је дужан платити у року од 8 дана од пријема овог 
Рјешења. 

 
3. Ово Рјешење је коначно и уписује се у Регистар концентрација. 
 
4. 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 
Пријаву намјере концентрације (у даљем тексту: Пријава), којом подносилац Пријаве жели 
куповином већине учешћа у основном капиталу стећи 100% власништво над  привредним 
субјектом Blic.Net d.o.o., Јеврејска бб, ламела 3/II, Бања Лука (у даљем тексту: Blic.Net). 
 
Пријава предметне концентрације поднесена је Конкуренцијском савјету дана 08.11.2007. 
године и  иста  није поднесена у законском року, од осам дана од дана закључења Уговора о 
куповини пословног учешћа у Blic.Net d.o.o. (у даљем тексту: Уговор), у смислу члана 16. 
став (1) Закона о конкуренцији. Наиме Уговор о куповни пословног учешћа закључен је дана 
20.12.2006.  године. 

 
Увидом у достављену Пријаву, Конкуренцијски савјет је утврдио да је иста комплетна, и 
издао је Потврду о пријему комплетне и уредне Пријаве, дана 17.12.2007. године, под бројем: 
01-02-26-039-1-II/07, у складу са чланом 30. став (3) Закона. 
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Подносилац Пријаве намјере 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 су учесници 
предметне концентрације по завршном рачуну у 2005. години, као финансијској години, 
која је  претходила  концентрацији остварили сљедећи укупни приход, и исти  је наведен  у  
Табели 1. :  
 
                                                                                                                                  Табела 1. 
Укупан приход  

(у КМ) 
 

Телеком Словенија 
 

Blic.Net 
Свјетски приход (..)**1 - 
БиХ - (..)**  

 
На основу података о укупном оствареном приходу учесника предметне концентрације 
утврђено је постојање обавезе Пријаве намјере концентрације, 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 o куповини пословног учешћа у 
Blic.Net d.o.o. (у даљем тексту: Уговор), закључен дана 20. децембра 2006. године у 
Љубљани, између привредног субјекта Телеком Словенија (као купца) и привредног субјекта 
Sinfonika друштво за електронске комуникације д.д. (као продавца), Мотница 7, 1236 Тржин, 
Република Словенија.  
 
Предметним Уговором привредни субјект Телеком Словенија стиче 100% учешћа у 
основном капиталу привредног субјекта Blic.Net d.o.o., који је у власништву привредног 
субјекта Sinfonika d. d., Мотница 7, 1236 Тржин, Република Словенија.  
 
Правни облик предметне концентрације је стицање контроле или доминантног утицаја 
једног привредног субјеката над другим привредним  субјектом и то стицањем куповином 
већине дионица 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, Цигалетова 
15, Љубљана, Република Словенија и привредни субјект Blic.Net d.o.o., Јеврејска бб, 
ламела 3/II, Бања Лука. 

 
              2.1. Привредни субјект Телеком Словеније д.д. 

 
Привредни субјект Телеком Словеније, Цигалетова 15, Љубљана, Република Словенија је 
дионичapcко друштво организовано у складу са законима Републике Словеније и 
регистрован је код Окружног суда у Љубљани, под матичним 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: ''Mobitel'' d.d., ''SiOL'' d.o.o., ''GVO'' d.o.o., ''Avtenta'' d.o.o., 
''Soline'' d.o.o. и  ''Planet 9'' d.o.o. У 2006. години  привредни субјект Телеком Словеније 
основао је привредни субјект ''Tele- dat'' d.o.o. 
 
У току 2006. године привредни субјект Телеком Словеније стекао је већинско власништво 
над привредним субјектима: ''Ipko net''- Косово ((..)**%) и  ''On net'' d.o.o. Македонија 
((..)**%) . 
 
На дан 31.12.2006. године Република Словенија имала је у власништву (..)**акција или 
62,5268 % привредног субјекта Телеком Словеније. 

 
Привредни субјект Телеком Словеније прије провођења предметне концентрације није имао 
субсидијарних друштава на тржишту Републике Српске. 
 

 
    2.2.Привредни субјект Blic.Net 
 
Привредни субјект Blic.Net d.o.o., Јеврејска бб, ламела 3/II, Бања Лука, организован је у 
складу са  законима Републике Српске и Босне и Херцеговине, регистрован је код Основног 
суда у Бања Луци под матичним бројем 1-2982-00, дана  31.03.2003. године. 
 
Основна дјелатност привредног субјекта  Blic.Net је пружање интернет услуга. 
 
Власник (..)**% учешћа основног капитала привредног субјекта Blic.Net прије провођења 
предметне концентрације био је привредни субјект Sinfonika друштво за електронске 
комуникације д.д. Мотница 7, 1236 Тржин, Република Словенија, регистрован у Окружном 
суду у Љубљани под бројем 5931908, дана 15.01.1996.године (у даљем тексту: Sinfonika). 
 
Поред привредног субјекта Blic.Net , привредни субјект Sinfonika у Босни и Херцеговини  
има регистровано субсидијарно друштво ''Sinfonika'' друштво за електронске комуникације 
д.о.о. Сарајево, Змаја од Босне 4, Holiday Inn-1008, регистровано код Кантоналног суда у 
Сарајеву под матичним регистарским бројем 1-25085, дана 22.03.2005. године (у даљем 
тексту : Sinfonika Сарајево). 

 
 

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, учесника предметне 
концентрације пружање интрнет услуга. 
 
Релевантно географско тржиште за ову концентрацију је Република Српска, јер се пружање 
интeрнет услуга, обавља само на  територији Републике Српске. 
 
Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је као релевантно тржиште за предметну 
концентрацију утврдио тржиште пружања интернет услуга на територији Републике Српске. 
 
Према  званичним подацима Телекома Словеније објављеним на Web страници, у 
Републици Српској Blic.Net има тржишно учешће 21%, док Теол има 52%, Спинтер 12%, 



 5 

Зоне 7% и остали 8% међу којима је и Анекс д.о.о. који је послије ове концентрације 
припојен у власништво такође  Телекома Словеније. 
 
 
4. Процјена предметне концентрације 
 
Конкуренцијски савјет је на основу процјене и анализе структуре релевантног тржишта, 
тржишних учешћа учесника концентрације оцијенио да у моменту провођења намјераване 
концентрације није дошло до промјене тржишних учешћа, учесника предметне 
концентрације, односно провођење предметне концентрације неће довести до стварања 
нити јачања доминантног положаја учесника предметне концентрације, обзиром да 
привредни субјект Телеком Словеније до ове концентрације није  дјеловао, односно нема 
тржишних учешћа на релевантном тржишту Републике Српске у области пружања интернет 
услуга, те да тржишно учешће привредног субјекта Blic.Net остаје непромјењено. У овом 
случају дошло је само до промјене контроле над постојећим учесником предметне  
концентрације. 
 
Конкуренцијски савјет је оцјењујући допуштенoм предметну концентрацију имао у види и 
чињеницу да је послије настанка ове концентрације, Телеком Словенија извршио 
концентрацију  привредног субјекта Анекс д.о.о. Бања Лука, која је одобрена од стране 
Конкуренцијског савјета, и да је констатовано да је дошло до промјене тржишног учешћа на 
релевантном тржишту у области пружања интернет  и телефонских услуга, али  да та 
концентрација није довела  до  стварања  и  јачања доминатног положаја у овој области.   
 
Узимајући у обзир све изнесене чињенице и податке који су претходили доношењу одлуке, 
Конкуренцијски савјет је оцијенио предметну концентрацију допуштеном, у смислу члана 
18. став (2) тачка а) Закона, као што је одлучено у диспозитиву овог Рјешења. 
 
5. Новчана казна  
 
Конкуренцијски савјет је оцијенио да предметна концентрација  представља концентрацију у 
смислу члана 12. став (1) тачка б) под 1) Закона, те је подносилац Пријаве, био дужан у 
временском року од осам дана од дана закључивања предметног Уговора доставити Пријaву, 
у складу са чланом 16. став (1) Закона. 
 
Имајући посебно у виду наведене одредбе Закона и након увида у достављену 
документацију  Конкуренцијски савјет је утврдио постојање повреде члана 16.став (1) 
Закона од стране подносиоца Пријаве, јер је исти Пријаву намјере концентрације поднио са 
закашњењем од 10 мјесеци и 11 дана. 
 
Kонкуренцијски савјет, у смислу члана 49. став (1) тачка б) Закона може изрећи новчану 
казну до 1% од укупног прихода из претходне године пословања подносиоцу Пријаве, за 
кршење одредби члана 16. став (1) Закона. 
 
Конкуренцијски савјет је изрекао новчану казну привредном субјекту Телеком Словеније у 
износу од 200.000,00 КМ, што представља (..)**% укупног оствареног годишњег прихода у 
2005. години. 
 
При изрицању висине новчане казне Конкуренцијски савјет је имао у виду чињеницу да је 
подносилац пријаве са закашњењем пријавио предметну концентрацију, те да  подносилац 
Пријаве потиче из земље која је чланица ЕУ и  гдје је развијено и познато законодавство у 
области тржишне конкуренције, те да је морао знати за обавезу подношења намјере пријаве 
концентрације. Изрицање новчане казне има првенствено циљ да упозори учеснике  
концентрације да  морају поштовaти у потпуности  прописе који регулишу ову област, не 
само кажњавање прекршиоца закона, ради чега је изречена напријед наведена казна.  
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6. 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. 
 
 
7. 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 

 

 

           
 
 


