
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИШЉЕЊЕ 

 
По захтјеву привредног субјекта Творница цемента Какањ д.д. Какањ, о 

обавези подношења пријаве концентрације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарајево 

мај, 2018. године 

 

 

 

 

 



 

 

 

Број: 01-26-7-005-2/18 

Сарајево, 17.05.2018. 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 привредног субјекта „Творница цемента 

Какањ“ д.д. Какањ, ул. Селима еф. Мердановића бр. 146 Какањ, запримљеног од 

стране Конкуренцијског савјета дана 20.04.2018. године, под бројем 01-26-7-005-

1/18, Конкуренцијски савјет, на 28. (двадесетосмој) сједници одржаној дана 17.05. 

2018. године, је донио  

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 
 

Привредни субјекат „Творница цемента Какањ“ д.д. Какањ, ул. Селима еф. 

Мердановића бр.146 Какањ, Босна и Херцеговина (у даљем тексту: Подносилац 

захтјева или ТЦ Какањ), 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 

20.04.2018. године под бројем 01-26-7-005-1/18. 

 

Подносилац захтјева у свом Захтјеву наводи: 

 

- да је привредни субјекат CEEM Investment Fund B.V. (у даљем тексту: 

CEMM) основан по законима Холандије са сједиштем у Pettelaapark 30 NL-

5216 PD s-Hertogenbosch власник (*)1 редовних дионица ТЦ Какањ, што 

представља (*) % учешћа у укупном броју гласова 

- да је привредни субјекат Дуна-Драва Цемент Кфт. (у даљем тексту: ДДЦ), 

основан по законима Мађарске са регистрованим сједиштем на адреси 2600 

Вац, Кохидпарт дуло 2, Мађарска, власник (*) % удјела у привредном 

субјекту CEEM  

- да је привредни субјекат Heidelbergcement Central Europe East Holding B.V. 

(у даљем тексту: HC) основан по законима Холандије и регистрован у 

трговинском регистру привредне коморе под бројем 16072812, са сједиштем 

у Pettelaapark 30 NL-5216 PD s-Hertogenbosch, Холандија, власник (*) % 

удјела у ДДЦ 

- да је привредни субјекат Schwenk Beteiligungsgesellschaft mbH (у даљем 

тексту: Schvenk), основан по законима Савезне Републике Њемачке, 

регистрован у Општинском суду у Minchen-у под бројем ХРБ 133482 са 

сједиштем у Seeshaupt, ul. Magnetsried 16, власник (*) учешћа у ДДЦ 

- да привредни субјекти HC и Schvenk посредно контролишу привредни 

субјекат ТЦ Какањ преко повезаних друштава CEEM и ДДЦ 

                                                 
1 (*) Подаци се сматрају пословном тајном у смислу члана 38. Закона о конкуренцији 



 

 

 

Како се даље наводи у Захтјеву привредни субјекти HC и Schvenk намјеравају од 

друштва CEEM откупити све дионице које то друштво има у ТЦ Какањ, путем 

двије блоковске трансакције између привредног субјекта CEEM, као продавца и  

привредних субјеката HC и Schvenk, као купаца. На тај начин би привредни 

субјекти HC и Schvenk стекли по (*)2 редовних дионица ТЦ Какањ, односно по (*)% 

учешћа у капиталу.  

 

Такође, привредни субјекти HC и Schvenk би остали остали власници по (*) % 

учешћа у привредном субјекту ДДЦ који би постао сестринско друштво 

привредном субјекту ТЦ Какањ, док би привредни субјекат CEEM вјероватно био 

ликвидиран. 

 

У складу са наведеним, Подносилац захтјева тражи мишљење да ли пренос 

власничких учешћа привредног субјекта ТЦ Какањ са привредног субјекта CEEM 

на привредне субјекте HC и Schvenk 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 дионица или удјела 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. 
 

У складу са напријед наведеним, сматра се да привредни субјекат ТЦ Какањ није 

независни привредни субјекат него повезано друштво привредних субјеката HC и 

Schvenk, те се на исто не примјењују одредбе члана 12. 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. 

 

 

                                                 
2 (*) Подаци се сматрају пословном тајном у смислу члана 38. Закона о конкуренцији 



 

 

                                                                                                                 Предсједник 

                                                                                                                Иво Јеркић 

 

 

 

 

 

Достављено:  

- Заједничка адвокатска канцеларија, Бојана Ткалчић-Ђулић, Олодар Пребанић и 

Арела Јусуфбашић-Голоман, Маршала Тита 38/II, Сарајево 

- а/а 


