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BOSNA I HERCEGOVINA 
Konkurencijsko vijeće 

 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

Број: 04-26-1-05-27 -II/12 

Сарајево, 4. септембар  2012. године 

 
 

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

конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09), а рјешавајући по 
Пријави концентрације привредног субјекта „АНЕКС“ друштво са ограниченом 

одговорношћу за телекомуникације Бања Лука, Мајке Југовића 25, 78000 Бања Лука,  

поднесену по адвокату Сеаду Миљковићу, Змаја од Босне 7, 71000 Сарајево, запримљенa 

дана 11. јуна 2012. године број: 04-26-1-05-ИИ/12, Конкуренцијски савјет, на 41. 
(четрдесетпрвој) сједници одржаној дана 4. септембра 2012. године, донио је  

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта „АНЕКС“ друштво са 

ограниченом одговорношћу за телекомуникације Бања Лука, Мајке Југовића 25, 78000 
Бања Лука, Босна и Херцеговина 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. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Конкуренцијски савјет је запримио, дана 11.6.2012. године под бројем 04-26-1-05-II/12, 
Пријаву концентрације (у даљем тексту: Пријава), поднесену по пуномоћнику Сеаду 

Миљковић, адвокату из Сарајева, Фра Анђела Звиздовића 1, 71 000 Сарајево (специјална 

пуномоћ од 26.3.2012. године), којом привредни субјекат „АНЕКС“ друштво са 

ограниченом одговорношћу за телекомуникације Бања Лука, Мајке Југовића 25, 78000 
Бања Лука (у даљем тексту: подносилац Пријаве или „АНЕКС“) намјерава стећи  контролу 

(..)** 
1
привредног субјекта „ЕЛТА – КАБЕЛ“ за пренос звука, слике и осталих 

информација д.о.о. Добој, Светог Саве 26, 74 000 Добој (у даљем тексту: „ЕЛТА – 
КАБЕЛ“), која исти посједује на територији општина Чајниче, Фоча, Кнежево, те мјесној 

заједници Љубија (општина Приједор).  

 

Увидом у поднесену Пријаву утврђено је да није потпуна и комплетна, у смислу члана 30. 
став (1) Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон) и чл. 9.,10. и 11. Одлуке о начину 

подношења пријаве и критеријума за оцјену концентрација привредних субјеката 

(«Службени гласник БиХ», број 34/10) те је Конкуренцијски савјет затражио допуну исте, у 
складу са чланом 31. истог Закона (акт број: 04-26-1-05-1-II/12 дана 14. јуна 2012. године; 

04-26-1-05-7-II/12 дана 27. јула 2012. године; 04-26-1-05-9-II/12 дана 30. јула 2012. године; 

04-26-1-05-15-II/12 дана 1. августа 2012. године). 
 

                                                   
1 (..)** подаци представљају пословну тајну 
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Подносилац пријаве, у смислу члана 31. став (2) Закона, је затражио продужење 

временског рока за комплетирање Пријаве (поднесак број: 04-26-1-05-2-II/12 дана 20. јуна 
2012. године, број: 04-26-1-05-20-II/12 дана 6. августа 2012. године). 

 Конкуренцијски савјет је прихватио захтјев и одобрио продужење рока за достављање 

тражене документације (акт број: 04-26-1-05-3-II/12 од дана 28. јуна 2012. године; број: 04-

26-1-025-23-II/12 од 07. августа 2012. године  ) 
 

Подносилац пријаве је допунио Пријаву траженом документацијом (поднесак број: 04-26-

1-05-4-II/12 дана 29. јуна 2012. године; 04-26-1-05-10 -II/12 дана 31. јула 2012. године;  04-
26-1-05-16-II/12 дана  2. августа 2012. године, 04-26-1-05- 24  -II/12 дана 17.8.2012. године).  

 

По пријему тражене документације Конкуренцијски савјет је утврдио Пријаву комплетном 
и издао Потврду о пријему комплетне и уредне Пријаве, у складу са чланом 30. став (3) 

Закона, дана 4. септембра  2012. године број: 04-26-1-05-25-II/12. 

 

Подносилац пријаве је навео, у смислу члана 30. став (2) Закона, да нема обавезу поднијети 
захтјев за оцјену концентрације неком другом тијелу за конкуренцију изван територије 

Босне и Херцеговине. 

 
Конкуренцијски савјет је издао, у складу са чланом 16. став (4) Закона, Обавијест о 

достављеној Пријави (акт број: 04-26-1-05-5-II/12 од 17. јула 2012. године) у дневној 

штампи Босне и Херцеговине, у којој је објавио податке о намјераваној концентрацији, те 
позвао све заинтересоване стране на достављање писаних коментара у погледу проведбе 

исте. На предметнo обавјештење нису достављени коментари заинтересованих страна. 

 

Конкуренцијски савјет је увидом у достављену документацију утврдио да је пријава 
поднесена у смислу члана 16. став (2) Закона.  

 

1. Учесници предметне концентрације  
 

Учесници концентрације су привредни субјекти  „АНЕКС“ друштво са ограниченом 

одговорношћу за телекомуникације Бања Лука, Мајке Југовића 25, 78000 Бања Лука, и 

„ЕЛТА – КАБЕЛ“ за пренос звука, слике и осталих информација д.о.о. Добој, Светог Саве 
26, 74 000 Добој. 

 

1.1. Привредни субјекат „АНЕКС“ д.о.о. Бања Лука  
 

Привредни субјекат „АНЕКС“ друштво са ограниченом одговорношћу за 

телекомуникације Бања Лука, Мајке Југовића 25, 78000 Бања Лука, основан у 1992. години 
и регистрован у Основном суду Бања Лука, под бројем: 1-3645-00, са основним капиталом 

у износу од 11.549.507,00 КМ. 

 

Привредни субјекат „АНЕКС“ је у већинском власништву привредног субјекта „Телеком 
Словеније“ д.д. Љубљана, Цигалетова 15, 1000 Љубљана, Република Словенија (у даљем 

тексту: „Телеком Словеније“)  са власничким учешћем од 70%, док је преосталих 30% у 

власништву физичког лица (..)**. 
 

 

Привредни субјекат „АНЕКС“ има Општу дозволу за пружање Интернет услуга од 
1.4.2002. године. Такође, носилац је дозволе за јавног мрежног оператера од 12.4.2006. 

године, а 8.5.2006. године постаје лиценцирани оператер фиксне телефоније у Републици 
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Српској.  

 
Основна регистрована дјелатност привредног субјекта „АНЕКС“ је област пружања 

телекомуникационих услуга, Интернет и услуге дистрибуције РТВ програма, планирања и 

развоја рачунарских мрежа, продаја опреме потребне за повезивање рачунарских LAN 

(Local Area Network) и WAN (Wide Area Network) мрежа, те имплементација IP телефоније.  
 

Према наводима из Пријаве привредни субјекат „АНЕКС“ не посједује развијену мрежу за 

дистрибуцију робе и продају услуга / производа. Тренутну продају обавља (..)**. 
Уговорену сарадњу о продајним мјестима привредни субјекат „АНЕКС“ има у (..)**.  

 

Члан управе привредног субјекта „АНЕКС“, (..)** је уједно и члан Управе привредног 
субјекта (..)**. Нити један други члан управе или надзорног одбора привредног субјекта 

„Телеком Словеније“ нити привредног субјекта „АНЕКС“ није истовремено члан управе 

или надзорног одбора било којег другог привредног субјекта на релевантном тржишту.  

 

1.1.1. Повезана друштва привредног субјекта „АНЕКС“ на тржишту Босне и 

Херцеговине  

 
Привредни субјекат „Телеком Словеније“, као већински власник привредног субјекта 

„АНЕКС“  је 100,0% власник привредног субјекта „SiOL“ друштво са ограниченом 

одговорношћу за пружање телекомуникацијских услуга Сарајево, ул. Тешањска 24а, 71 000 
Сарајево, регистрован у Општинском суду Сарајево, матични број: 65-01-0671-11, дана 

19.8.2011. године (у даљем тексту: „SiOL“).  

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „SiOL“ је изградња 
телекомуникацијске инфраструктуре с циљем издавања у закуп другим заинтересованим 

оператерима.  

 
У току 2012. године завршено је преузимање основних средстава привредног субјекта 

„ELING – KDS“ д.о.о. Теслић, ул. Бранка Радичевића бр. 1, 74 270 Теслић, Босна и 

Херцеговина, на подручју општина Челинац и Фоча, од стране Подносиоца пријаве. 

(Закључак Конкуренцијског савјета бр: 02-26-1-023-9-II/11 од 22.12.2011. године).  
 

1.2. Привредни субјекат „ЕЛТА – КАБЕЛ“ д.о.о. Добој  

 
Привредни субјекат „ЕЛТА – КАБЕЛ“ д.о.о. за пренос звука, слике или осталих 

информација Добој, Светог Саве 26, 74 000 Добој, регистрован је у Окружном привредном 

суду под матичним бројем 60-01-0117-11 (стари број 1-4592-00), дана 23.3.2001. године 
(Рјешење број: У: 94/01), основано од стране физичког лица, (..)**. 

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „ЕЛТА – КАБЕЛ“  је пружање 

услуга из сектора телекомуникација (кабловска телевизија, Интернет, фиксна телефонија), 
пројектовање кабловских мрежа, те увоз професионалне опреме за кабловску телевизију у 

Босни и Херцеговини.  

 
Привредни субјекат „ЕЛТА - КАБЕЛ“ има Општу дозволу за пружање Интернет услуга од 

19.1.2007. године. Такође, носилац је дозволе за јавног мрежног оператера од 19.1.2007. 

године, а 22.7.2010. године постаје лиценцирани оператер фиксне телефоније у Републици 
Српској. 
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Привредни субјекат „ЕЛТА – КАБЕЛ“ нема развијену властиту мрежу за дистрибуцију 

робе и продаје услуга и производа већ наплату врши самостално путем рачуна који се 
дистрибуирају претплатницима, а плаћање услуга се врши путем пословних банака и 

поште.  

 

Чланови управе привредног субјекта „ЕЛТА – КАБЕЛ“ , према наводима из Пријаве нису 
истовремено чланови управе или надзорног одбора било којег другог привредног субјекта 

на релевантном тржишту.  

 

1.2.1. Повезана друштва привредног субјекта „ЕЛТА – КАБЕЛ“ на тржишту 

Босне и Херцеговине  

 
Привредни субјекат „ЕЛТА – КАБЕЛ“ је 100,0% власник привредних субјекта  „STIJENA 

HERC“ друштво за грађевинарство, трговину и услуге д.о.о. Љубиње, Кнеза Лазара 23, 88 

380 Љубиње и  „EL SAT“ д.о.о. Нови Град, Улица Пионирска број 101, 79 220 Нови Град. 

 

1.2.1.1. Привредни субјекат „STIJENA HERC“ д.о.о. Љубиње  

 

Привредни субјекат „STIJENA HERC“ друштво за грађевинарство, трговину и услуге д.о.о. 
Љубиње, Кнеза Лазара 23, 88 380 Љубиње (матични број: 62-01-0038-12) регистрован у 

Окружном привредном суду Требиње под регистарским бројем RU – 1 – 1516-00 дана 

15.5.2001. године.  
 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „STIJENA  HERC“ је извођење 

грађевинских  радова на изградњи кабловске мреже.   

 

1.2.1.2. Привредни субјекат „EL – SAT“ д.о.о. Нови Град  

 

Привредни субјекат „EL SAT“ д.о.о. Нови Град, Улица Пионирска број 101, 79 220 Нови 
Град (матични број: 1-12895-00), регистрован у Окружном привредном суду Бања Лука 

дана 20.2.2003.  године, са основним капиталом у износу од 2.953.303,30 КМ.  

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „EL SAT“ је пружање 
телекомуникацијских услуга (кабловска телевизија) у Новом Граду.  

 

2. Правни  оквир оцјене концентрације 
 

Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене допуштености предметне 

концентрације примијенио одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта 
(„Службени гласник БиХ“, бр. 18/06 и 34/10) и Одлуке о начину подношења пријаве и 

критеријумима за оцјену концентрације привредних субјеката. 

 

 

3. Правни основ и облик концентрације  

 

Привредни субјекти „АНЕКС“ и „ЕЛТА – КАБЕЛ“ су дана 5. јуна 2012. године потписали 
Писмо намјере у вези са (..)**. 

 

Писмо намјере је потписано од стране овлаштених представника учесника концентрације,  
директора привредног субјекта „АНЕКС“ (..)** и директора привредног субјекта „ЕЛТА – 

КАБЕЛ“ (..)**.  
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Привредни субјекaт „АНЕКС“ има намјеру да  (..)**. 
 

4. Релевантно тржиште учесника концентрације 

 

Релевантно тржиште концентрације, 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 

у производном смислу обухваћа све производе и/или услуге које потрошачи и/или 

корисници сматрају међусобно замјењивим, под прихватљивим условима, имајући у виду 
нарочито њихове битне карактеристике, квалитет, уобичајену намјену, начин употребе, 

услове продаје и цијене.  

 

Надаље, према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште у 
географском смислу обухваћа цјелокупну или 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 разликују од услова тржишне 
конкуренције на сусједним географским тржиштима. 
 

Обзиром на наведено, а на основу проведене анализе релевантних тржишта учесника 
концентрације, Конкуренцијски савјет је утврдио да постоје два релевантна тржишта 

производа/услуга концентрације и то тржиште Интернет услуга и тржиште пружања услуга 

кабловске дистрибуције РТВ програма.  

 
Релевантно тржиште у географском смислу предметне концентрације је тржиште општина 

Чајниче, Фоча, Кнежево и мјесна заједница Љубија (општина Приједор). 

 
Слиједом горе наведеног, релевантним тржиштима предметне концентрације сматрају се 

тржиште пружања Интернет услуга и тржиште пружања услуга кабловске дистрибуције 

РТВ програма,  у општинама Чајниче, Фоча, Кнежево и мјесној заједници Љубија 

(општина Приједор). 
 

5. Анализа релевантног тржишта предметне концентрације у Босни и 

Херцеговини 
 

У анализи релевантих тржишта учесника концентрације и њихових главних конкурената, 

као и процјенама тржишних учешћа, кориштени су подаци Регулаторне агенције за 
комуникације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: РАК), подаци Подносиоца пријаве и 

подаци привредних субјеката, учесника на релевантном тржишту. 

 

5.1. Анализа тржишта Интернет услуга  
 

Тржишна учешћа учесника концентрације и њихових конкурената на релевантном 

тржишту пружања Интернет услуга у Републици Српској, у 2011. години, износили су: 
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Табела 1.  

Редни 

број 
Привредни субјекат 

Број претплатника 

широкопојасног 

интернета 

% 

1. Анекс д.о.о. Бања Лука (..)** (..)** 

2. Елта – Кабел д.о.о. Добој (..)** (..)** 

3. Телеком Српске а.д. Бања Лука (..)** (..)** 

4. Остали (..)** (..)** 
УКУПНО (1+2) (..)** (..)** 

УКУПНО 185.593 100,0 

Извор: Подаци из Пријаве.  

 

Тржишна учешћа учесника концентрације и њихових конкурената на релевантном 

тржишту пружања Интернет услуга у општинама Чајниче, Фоча, Кнежево и мјесној 

заједници Љубија (општина Приједор), у 2011. години износили су: 

Табела 2.  
Р.б. Привредни 

субјекат 

Кнежево 

 

Фоча  

 

Чајниче  

 

Љубија  

 

Бр. 

претплат. 

% Бр. 

претплат. 

% Бр. 

претплат. 

% Бр. 

претплат. 

% 

1. Анекс (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** 

2. Елта - Кабел (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** 

3. Телеком РС (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** 

4. Дасто Семтел (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** 

5. Пен.нет (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** 

6. Остали (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** 

7. Укупно (1+2) (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** 

8. Укупно 

(1+2+3+4+5+6) 
1.840 100,0 3.482 100,0 719 100,0 600 100,0 

Извор: Подаци из Пријаве 

*Подаци за привредни субјекат „АНЕКС“ који се односе на тржиште регије Фоча су подаци о 

претплатницима привредног субјекта „Eling – kds“д.о.о. Теслић чије је преузимање од стране 

Подносиоца пријаве проведено у току 2012. године.  

 

Анализом података, Конкуренцијски савјет је утврдио да заједнички тржишно учешће 
учесника концентрације на релевантном тржишту пружања Интернет услуга на територији 

општина Чајниче, Фоча, Кнежево и мјесној заједници Љубија (општина Приједор) није 

веће од 40%.  
 

5.2. Анализа пружања услуга кабловске дистрибуције РТВ програма 

 
Тржишна учешћа учесника концентрације и њихових конкурената на релевантном 

тржишту пружања услуга кабловске дистрибуције РТВ програма у Републици Српској, у 

2011. години, износили су: 

Табела 3.  

Редни 

број 
Привредни субјекат 

Број претплатника 

широкопојасног 

интернета 

% 

1. Анекс д.о.о. Бања Лука  (..)** (..)** 
2. Елта – Кабел д.о.о. Добој (..)** (..)** 
3. Тотал ТВ Бања Лука (..)** (..)** 
4. Телеком Српске а.д. Бања Лука  (..)** (..)** 
5. Телрад Нет Бијељина  (..)** (..)** 
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6. Остали (..)** (..)** 
УКУПНО (1+2) (..)** (..)** 

УКУПНО 142.778 100,0 

Извор: Подаци из Пријаве.  

 
Тржишна учешћа учесника концентрације и њихових конкурената на релевантном 

тржишту пружања услуга кабловске дистрибуције РТВ програма у општинама Чајниче, 

Фоча, Кнежево и мјесној заједници Љубија (општина Приједор), у 2011. години износили 

су: 
 

Табела 4.  
Р.б. Привредни 

субјекат 

Кнежево 

 

Фоча  

 

Чајниче  

 

Љубија  

 

Бр. 

претплат. 

% Бр. 

претплат. 

% Бр. 

претплат. 

% Бр. 

претплат. 

% 

1. Анекс (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** 
2. Елта-кабел (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** 
3. Телеком РС (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** 
4. Тотал ТВ (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** 
5. Остали (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** 
6. Укупно 

(1+2) 
(..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** 

7. Укупно 

(1+2+3+4+5) 
4.600 100,0 9.246 100,0 1.907 100,0 1.500 100,0 

Извор: Подаци из Пријаве 

*Подаци за привредни субјекат „АНЕКС“ који се односе на тржиште регије Фоча су подаци о 

претплатницима привредног субјекта „Eling – kds“д.о.о. Теслић чије је преузимање од стране 

Подносиоца пријаве проведено у току 2012. године.  

 

Анализом података, Конкуренцијски савјет је утврдио да заједничкo тржишно учешће 

учесника концентрације на релевантном тржишту пружања услуга кабловске дистрибуције 

РТВ програма на територији општина Чајниче, Фоча, Кнежево и у мјесној заједници 
Љубија (општина Приједор) није веће од 40%.  

 

 

6. Обавеза пријаве намјере предметне концентрације  

 

Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката са сједиштем у Босни и Херцеговини, 

у смислу члана 14. став (1) под б) Закона, у вези са чланом 14. став (1) тачка (б) Закона, у 
вези са чланом 2. Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену 

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

укупни годишњи 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 по завршном рачуну у години која је претходила 

концентрацији, или ако је њиховo заједничко учешће на релевантном тржишту веће од 
40%.  

 

Укупни годишњи приходи привредних субјекaта учесника предметне концентрације, на 

дан 31. децембра 2011. године, износе:   
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                                    Табела 5.  

КМ 

Телеком 

Словеније 

 

АНЕКС 

ЕЛТА КАБЕЛ  

Фоча 

 

Чајниче Кнежево Љубија Укупно 

а. б. ц. д. а+б+ц+д 

Свијет  (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** 
Босна и 

Херцеговина   

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

Извор: подаци из Пријаве 

 

Годишњи приходи учесника концентрације представљају укупне приходе (без пореза на 
додатну вриједност и других пореза који се директно односе на учеснике концентрације на 

тржишту Босне и Херцеговине), у смислу члана 9. тачка х) Одлуке о начину подношења 

пријаве и критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката.  
 

Чланом 14. став (3) Закона је утврђено да у случају да се концентрација односи на спајање 

или припајање дијела или дијелова једног или више привредних субјеката, без обзира да ли 

ти дијелови имају статус правног лица, при израчунавању прихода, обрачунаваће се само 
приход оних дијелова привредног субјекта који су предмет контроле концентрације.  

 

Према подацима из Пријаве (Табела 5.) учесници концентрације нису испунили услов 
укупног годишњег прихода, у смислу члана 14. сав (1) тачка б) Закона, (..)**од 8.000.000,00 

КМ. Такође, учесници концентрације нису испунили ни услов да је њихов заједничко 

тржишно учешће на релевантном тржишту веће од 40,0% (Табеле 2. и 4.).  
 

На основу напријед наведеног, утврђено је да привредни субјекат „АНЕКС“ није био 

обавезан поднијети пријаву концентрације.  

 
 

7. Административна такса 

 
Подносилац Пријаве на овај Закључак, у складу са чланом 2. Тарифни број 108. тачка  ц) 

Одлуке о административним таксама у вези с процесним радњама пред Конкуренцијским 

савјетом («Службени гласник БиХ», бр. 30/06 и 18/11) 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 овога Закључка  није дозвољена жалба.  

 

Незадовољна страна може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у 
року од 30 дана од дана пријема, односно објављивања овога Закључка.  

 

 

            Предсједник    

 

                                                    Ибрица Лакишић  

 

 


