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Број: 01-26-7-022-1/19  

Сарајево, 23.1.2020. 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 „АС Холдинг“ д.о.о. Тешањ, Индустријска зона Економија бб Јелах, 74264 Јелах –

Тешањ,  на 63. (шездесеттрећој) сједници одржаној дана 23.1.2020. године, донио је  

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

Привредни субјекат „АС Холдинг“ д.о.о. Тешањ, Индустријска зона Економија бб Јелах, 74264 

Јелах –Тешањ (у даљем тексту: Подносилац захтјева или АС Холдинг доо) поднио је 

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

за давање мишљења (у даљем тексту: Захтјев) о обавези подношења пријаве концентрације, 

запримљен дана 20.11.2019. године под бројем 01-26-7- 022-1/19.  

Подносилац захтјева у истом наводи:  

- да је привредни субјекат АС Холдинг доо, друштво за корпоративно управљање, основан дана 

19.10.2016. године, уписан у регистар Опћинског суда у Зеници под матичним бројем 43-01-0572-

16, са власничким учешћем физичких лица: 1(..)** у износу од (..)** % и (..)**у износу од(..)**%; 

-  да привредни субјекат АС Холдинг доо планира отпочети преузимање (..)**% учешћа у 

привредном субјекту „АС“ д.о.о. Јелах – Тешањ (Трговина на мало робама широке потрошње, 

производња шећера, кафе, зачина, кекса и паковање робе), који је у (..)**% власништву физичког 

лица, (..)**; 

-  да привредни субјекат АС Холдинг доо, такође планира отпочети преузимање учешћа и акција 

у повезаним, тј. зависним друштвима привредног субјекта „АС“ д.о.о. Јелах – Тешањ, у којима 

исти има већинско власништво, како слиједи: „Оаза“ доо Тешањ у износу од (..)**%, КЛАС д.д. 

Сарајево у износу од (..)**%, Вемал д.д. Тешањ (..)**%, Свјетлосткомерц д.д. Сарајево (..)**% и 

Градска пекара доо у износу од (..)**%; 

- да је физичко лице (..)**, већински власник свих привредних субјеката у групи, обзиром да је 

(..)** % власник привредног субјекта „АС“ д.о.о. Јелах – Тешањ; 

- да образложена трансакција представља организацијско односно пословно преструктуисање 

унутар групе. 

У складу са наведеним, Подносилац захтјева тражи мишљење да ли се описана трансакција 

сматра концентрацијом у смислу Закона о конкуренцији (''Службени гласник БиХ'', бр. 48/05 , 
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76/07 и 80/09), односно да ли је крајњи, тј. већински власник ових привредних субјеката у обавези 

подношења 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: а) спајање или припајање независних привредних субјеката или дијелова привредних 

субјеката;  

б) 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  

3) на други начин, у складу са одредбама закона који регулише оснивање привредних субјеката 

и њихово управљање;  

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

који дјелују као независни привредни субјекат.  

У складу са наведеним, сматра се да привредни субјекат „АС“ д.о.о. Јелах – Тешањ, тј. циљно 

друштво описане трансакције, није независни привредни субјекат него повезано друштво 

привредног субјекта АС Холдинг доо, тј. стицаоца у описаној трансакцији,  с обзиром да се оба 

привредна субјекта налазе у већинском власништву ((..)**% и (..)**%)  истог физичког лица, 

(..)**. 

Такође се сматра да и остали привредни субјекти у групи, наведени такође као циљна друштва 

описане трансакције, нису независни привредни субјекти, већ повезана односно зависна друштва 

привредног субјекта „АС“ д.о.о. Јелах – Тешањ,  узимајући у обзир њихову власничку структуру. 

С обзиром на све напријед наведено, Конкуренцијски савјет сматра, да описана трансакција не 

представља концентрацију у смислу члана 12. Закона о конкуренцији тј. не постоји обавеза 

пријаве исте у смислу одредби Закона о конкуренцији.  

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.  

 

 

Предсједница  

Мр Аријана Регода- Дражић 

 

 


