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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

 

Број: 01-26-7-019-4/19 

Сарајево,  23.01.2020. године 

 

 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 25. став (1) тачка ф) Закона о 

конкуренцији (''Службени гласник БиХ'', бр. 48/05, 76/07 и 80/09), а по Захтјеву 

привредног субјекта „Инпек-зе“ д.о.о. Зеница, Сарајевска 113, 72 000 Зеница, запримљеног 

од стране Конкуренцијског савјета дана 01.11.2019. године под бројем: 01-26-7-019-1/19, 

на 63.(шездесеттрећој) сједници одржаној дана 23.01.2020. године, је донио  

 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

Привредни субјекат Трговинско, прометно и услужно друштво „Инпек-зе“ д.о.о. Зеница, 

Сарајевска 113, 72 000 Зеница (у даљем тексту: Инпек-зе или Подносилац захтјева), 

поднио је Конкуренцијском савјету Захтјев за давање мишљења у вези постојања обавезе 

подношења пријаве концентрације  (у даљем тексту: Захтјев) код планираног стицања 

100% учешћа у Друштву за проиводњу, промет и услуге „ДИТАПЕК“ д.о.о. Зеница (у 

даљем тексту: ДИТАПЕК), запримљен дана 01.11.2019. године под бројем: 01-26-7-019-

1/19.  

 

Конкуренцијски савјет се Подносиоцу захтјева обратио Захтјевом за допуном података 

дана 03.12.2019. године актом број: 01-26-7-019-2/19. Одговор на тражено запримљен је 

дана 13.12.2019. године поднеском под бројем: 01-26-7-019-3/19. 

 

У Захтјеву и накнадној допуни Захтјева се у битном наводи сљедеће:  

 

- Инпек-зе је правно лице које има намјеру да стекне потпуну контролу над 

привредним субјектом ДИТАПЕК, закључивањем Уговора о преносу оснивачког 

капитала са (..)**1 који је 100% власник учешћа у наведеном привредном субјекту; 

- Оснивач привредног субјекта Инпек – зе је привредни субјекат Екор комерц д.о.о.  

Зеница; 

- Основна дјелатност привредног субјекта Екор комерц је, према шифри дјелатности 

51.70, остала трговина на велико коју обавља кроз један објекат велепродаје и 13 

малопродајних објеката те је остварио укупан годишњи приход у 2018. години у 

износу од (..)**КМ; Привредни субјекат Екор комерц се не бави производњом 

хљеба, свјежих пецива и колача; 

 
1 (..)*подаци представљају пословну тајну у смислу члана 34. Закона 
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- Основна дјелатност према Класификацији дјелатности БиХ 2010 привредног 

субјекта Инпек – зе је производња хљеба, свјежих пецива и колача (шифра 

дјелатности: 10.71); Инпек –зе нема малопродајних објеката, а своје производе 

путем велепродаје дистрибуира на подручје дијела Зеничко – добојског (Град 

Зеница, општине Какањ и Жепче) и Средњбосанског кантона (општине Травник, 

Нови Травник, Витез и Бусовача); 

- Основна дјелатност према Класификацији дјелатности БиХ 2010 привредног 

субјекта ДИТАПЕК је производња хљеба, свјежих пецива и колача (шифра 

дјелатности: 10.71); ДИТАПЕК своје производе пласира путем два власита 

малопродајна објекта на подручју Града Зеница; 

- Приход привредног субјекта Инпек – зе је у 2018. години на тржишту Босне и 

Херцеговине износио је (..)**КМ, док на свјетском тржишту није имао остварених 

прихода; 

- Приход привредног субјекта ДИТАПЕК је у 2018. години на тржишту Босне и 

Херцеговине износио је (..)** КМ, док на свјетском тржишту није имао остварених 

прихода; 

- Заједничко учешће учесника на тржишту два кантона износи (..)**%, за Град 

Зеницу (..)**,%, док за географско подручје  БиХ тај проценат износи око (..)**% у 

односу на релевантно тржиште хљеба, свјежих пецива и колача. 

- процјена тржишног учешћа, како се наводи у допуни Захтјева, рађена је на основу 

просјечне дневне прозводње, броја становника на ужем географском подручју на 

којем су пласирани производи  уз пропорцију броја становника на подручју Босне 

и Херцеговине; 

  

 

Захтјев се односи на давање стручног мишљења да ли пренос оснивачког учешћа са (..)** 

као 100% власника учешћа у привредном субјекту ДИТАПЕК на привредни субјекат 

Инпек –зе подлијеже обавези пријаве концентрације у складу са одредбама члана 12. и 

члана 14. Закона о конкуренцији.  

 

Поступајући по поднесеном Захтјеву, анализом свих достављених података и чињеница из 

Захтјева, а на основу Закона о конкуренцији, Конкуренцијски савјет даје сљедеће 

мишљење:  

 

Закон о конкуренцији у члану 12. прописује која поступања на тржишту од стране 

привредних субјеката представљају концентрацију док члан 14. истог Закона прописује  

који се услови на тржишту требају испунити да би постојала обавеза пријаве 

концентрације. 

 

Концентрацијом, у смислу члана 12. став (1) Закона, сматра се:  

 

a) спајање или припајање независних привредних субјеката или дијелова привредних 

субјеката; 

b) стицање контроле или превладавајућег утицаја једног, односно више привредних 

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

другог привредног субјекта, односно дијеловима других привредних субјеката, и 

то: 

1) стицањем куповином већине акција или учешћа основног капитала; или  

2) стицањем већине права гласа; или  
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3) на други начин, у складу с одредбама закона који регулишу оснивање 

привредних субјеката и њихово управљање;  

c) заједничко улагање на дугорочној основи, два или више независних привредних 

субјеката, који дјелују као независан привредни субјекат.  

 

У смислу члана 12. став (2) Закона,  стицање контроле се остварује путем права, 

закључивањем споразума или другим средствима којима један или више привредних 

субјеката, било посебно, било заједнички, узимајући у обзир све правне и чињеничне 

околности, стичу могућност остваривања доминантног утицаја над једним или више 

привредних субјеката. 

 

Обзиром да је у конкретном случају ријеч о закључивању Уговора о преносу оснивачког 

капитала са (..)**, који је 100% власник учешћа у привредном субјекту ДИТАПЕК, на 

привредни субјекат Инпек-зе ради се о концентрацији у смислу члана 12. став (1) под б) 

тачка 1).  

 

У смислу члана 14. став (1) Закона намјеравану концентрацију привредних субјеката 

учесници концентрације су обавезни пријавити, и то када су испуњени сљедећи услови: 

  

а) да укупни годишњи приход свих учесника концентрације остварен продајом роба и /или 

услуга на свјетском тржишту износи 100.000.000 КМ по завршном рачуну у години која је 

претходила концентрацији; и  

б) да 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 КМ по завршном рачуну у години која је претходила 

концентрацији, или ако је њихово заједничко учешће на релевантном тржишту веће од 

40%. 

 

У складу са чланом 2. Одлуке о начину подношења пријаве концентрације и 

критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката (''Службени гласник БиХ'', 

бр. 34/10) намјеравану концентрацију привредних субјеката из члана 12. Закона, учесници 

концентрације са сједиштем и пребивалиштем у Босни и Херцеговини, што је случај са 

привредним субјектима  Инпек-зе и ДИТАПЕК, су обавезни пријавити уколико су 

испуњени услови из члана 14. тачка б) Закона. 

Слиједом наведеног, учесници концентрације нису осварили услов укупног годишњег 

прихода нити су остварили заједничко учешће на релевантном тржишту веће од 40% те, у 

смислу одредби Закона и Одлуке о начину подношења пријаве концентрације и 

критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката, учесници концентрације 

ниси били обавезни пријавити предметну концентрацију.  

 

Конкуренцијски савјет, слиједом наведеног, даје ово мишљење искључиво на основу 

података наведених у Захтјеву, те уколико дати подаци одступају од стварног чињеничног 

стања ово мишљење се не може примијенити. 

                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                        Предсједница  

             

                                                                                      Мр Аријана Регода - Дражић 


