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Број: 01-26-7-25-4/17 

Сарајево, 20.12. 2017. године 

 

 

 

На основу члана 25. став (1) тачка ф) Закона о конкуренцији (“Службени гласник 

БиХ” 48/05, 76/07 и 80/09), а по Захтјеву привредних субјеката „Нада“ д.о.о. за 

трговину, угоститељство и превоз Дервента и „Нада Транспорти“ д.о.о. за 

трговину, угоститељство и превоз Дервента, које заступа Анђа Ђурђевић адвокат 

из Шамца ул. Николе Пашића бб, 76230 Шамац, Босна и Херцеговина, 

запримљеном од стране Конкуренцијског савјета дана 17.11.2017. године, под 

бројем 01-26-7-25-1/17, Конкуренцијски савјет, на 15. (петнаестој) сједници 

одржаној дана 20.12. 2017. године, је донио  

 

 

М И Ш Л Ј Е Н Ј Е 
 

Привредни субјекти „Нада“ д.о.о. за трговину, угоститељство и превоз Дервента, 

улица Книнска бб. Дервента и „Нада Транспорти“ д.о.о. за трговину, угоститељство 

и превоз Дервента, улица Книнска бб. Дервента, (у даљем тексту: Подносиоци 

захтјева или Нада д.о.о. и Нада Транспорти), поднијели су Конкуренцијском 

савјету Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) дана 

17.11.2017. године под бројем 01-26-7-25-1/17 Захтјев за давање мишљења (у 

даљем тексту: Захтјев) у складу са Законом о конкуренцији (“Службени гласник 

БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09 – у даљем тексту: Закон), којим траже мишљење 

Конкуренцијског савјета о постојању обавезе подношења пријаве концентрације, с 

обзиром на Уговор о спајању уз припајање који су подносиоци захтјева потписали 

дана 09.11.2017. године, којим привредни субјекат Нада д.о.о. жели припојити 

привредни субјекат Нада Транспорти. 

 

Конкуренцијски савјет је тражио допуну Захтјева и уплату административне таксе 

актом број: 01-26-7-25-2/17 дана 20.11.2017. године, а Подносиоци захтјева су 

доставили тражену документацију поднеском запримљеним под бројем: 01-26-7-

25-3/17 од дана 29.11.2017. године. 

 

Подносиоци захтјева траже мишљење о постојању обавезе подношења пријаве 

концентрације, те у битном наводе сљедеће: 

 



- да је привредни субјекат „Нада“ д.о.о. за трговину, угоститељство и превоз 

Дервента, регистрован код Окружног привредног суда у Добоју под бројем: 60-0-

Рег-16-000-650 са претежном регистрованом дјелатношћу 47.30- Трговина на мало 

моторним горивима у специјализованим продавницама, а чији је једини члан 

друштва Синиша Пећић са учешћем од 100%. 

 

- да је привредни субјект „Нада Транспорти“ д.о.о. за трговину, угоститељство и 

превоз Дервента, улица Книнска бб. Дервента, регистрован код Окружног 

привредног суда у Добоју под бројем: 60-0-Рег-10-000-320 са претежном 

регистрованом дјелатношћу 49.41- Друмски превоз робе, чији је једини члан 

друштва Нада д.о.о. са учешћем од 100%. 

 

- да су дана 09.11.2017. године привредни субјекти Нада д.о.о. и Нада Транспорти 

заједнички усагласили и потписали нацрт Уговора о спајању уз припајање. 

Поменутим нацртом Уговора привредни субјект Нада д.о.о. као стицалац и 

привредни субјекат Нада Транспорти као друштво које престаје припајањем 

регулишу сва питања и све односе привредних друштава која учествују у поступку 

спајања уз припајање, како је то предвиђено одредбама Закона о привредним 

друштвима. 

 

- да је привредни субјекат Нада д.о.о. у 2016. години остварила укупни годишњи 

приход у износу од 5.223.059,00 КМ на територији Босне и Херцеговине. 

  

- да је привредни субјекат Нада Транспорти у 2016. години остварила укупни 

годишњи приход у износу од 1.577.141,00 КМ на територији Босне и Херцеговине. 

 

У складу са наведеним, Подносиоци захтјева траже мишљење да ли припајање 

привредног субјекта Нада Транспорти привредном субјекту Нада д.о.о. подлијеже 

обавези пријаве концентрације, у смислу одредби Закона о конкуренцији. 

 

Конкуренцијски савјет у вези обавезе пријаве концентрације наводи: 

 

Члан 12. став (1) Закона о конкуренцији утврђује да се концентрацијом у смислу 

овог Закона сматра: 

a)  спајање или припајање независних привредних субјекта или дијелова 

привредних субјекта. 

b) стицање контроле или доминантног 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. стицање већине права гласа; или 

3. на други начин, у складу са 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. 



 

Чланом 14. став (1) Закона, прописано је да су учесници намјеравану 

концентрацију обавезни пријавити када су испуњени сљедећи услови: 

 

a) да укупни годишњи приход свих учесника концентрације остварен продајом 

роба и/или услуга на свјетском тржишту износи 100.000.000,00 КМ по 

завршном рачуну у години која је претходила концентрацији; и 

  

b) 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 8.000.000,00 КМ по завршном рачуну 

у години која је претходила концентрацији, или ако је њихово заједничко 

тржишно учешће веће од 40,0%. 

 
 

На основу достављених података, Конкуренцијски савјет сматра да учесници 

концентрације  не испуњавају услов из члана 12. став (1) тачка а) Закона, јер 

привредни субјекат Нада Транспорти није независан, него повезано друштво 

привредног субјекта Нада д.о.о., будући да привредни субјекат Нада д.о.о. у истоме 

има 100%  власничких учешћа, као ни услове из члана 14. став (1) под а) и б) 

Закона, те у том смислу не постоји обавеза подношења пријаве концентрације. 
 

Ово мишљење је дато искључиво на основу података наведених у Захтјеву, те 

уколико дати подаци одступају од стварног чињеничног стања ово мишљење се не 

може примијенити. 

 

 

                                                                                                                 Предсједник 

                                                                                                                 Иво Јеркић 

 

 

 

 

Достављено:  

- Адвокат Анђа Ђурђевић, ул. Николе Пашића бб,76230 Шамац, БиХ 

- а/а 


