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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

Број: 01-26-7-010-2/20 

Сарајево, 23.09.2020. године 
 

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 Адвокатског друштва дмб легал, 

друштво са ограниченом одговорношћу Сарајево, Краља Твртка бр. 6, 71000 

Сарајево, запримљеном дана 04.08.2020. године под бројем: 01-26-7-010-1/20, 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине на 73. (седамдесеттрећој) сједници 

одржаној дана 23.09.2020. године, донио је 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

Адвокатско друштво дмб легал, друштво са ограниченом одговорношћу Сарајево, 

Краља Твртка 6, 71000 Сарајево (у даљем тексту: Подносилац захтјева), поднијело 

је Конкуренцијском савјету Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски 

савјет) Захтјев за издавање мишљења, запримљен дана 04.08.2020. године под 

бројем: 01-26-7-010-1/20 (у даљем тексту: Захтјев). 

 

Захтјевом се тражи мишљење о обавези пријаве трансакције у смислу члана 12. 

став (1) и члана 14. став (1) Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон). 

 

У Захтјеву се у битном наводи сљедеће:  

 

- Трансакција предвиђа куповину 100% учешћа у друштву са ограниченом 

одговорношћу са сједиштем у Сарајеву (у даљем тексту: циљно друштво), које је 

тренутно у власништву страног правног лица. Циљно друштво се бави управљањем 

имовином у БиХ. 

 

- Купци 100% учешћа у циљном друштву су два физичка лица, од којих је једно 

држављанин БиХ, а друго страни држављанин са пребивалиштем изван БиХ (у 

даљем тексту: купци). Купци нису власници нити једног другог друштва у БиХ или 

иностранству, нити на било који други начин учествују на тржишту роба и услуга 

са изузетком редовног радног односа, односа запослења код послодавца. 

 

- Укупни годишњи приход циљног друштва у 2019. години остварен продајом 

услуга на тржишту БиХ прешао је износ од 8.000.000 КМ по завршном рачуну из 

предходне године. Учешће Циљног друштва на релевантном тржишту је мање од 

5%. Циљно друштво није остварило приход на тржиштима изван БиХ. С друге 

стране, купци нису остварили приход на тржишту БиХ, осим прихода из редовног 

радног односа, који је свакако испод износа од 8.000.000 КМ. 

 

- Подносилац захтјева сматра да с обзиром на наведене чињенице нису испуњени 

услови да се намјеравана трансакција сматра концетрацијом у смислу члана 12. 

став (1) Закона, будући да се купци не могу сматрати привредним субјектима у 

смислу члана 2. став (1) Закона. 
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- Подносилац захтјева сматра да чак и ако би Конкуренцијски савјет заузео став да 

се намјеравана трансакција сматра концентрацијом, иста не испуњава услове за 

обавезу пријаве прописане чланом 14. став (1) Закона, односно да учесници 

концентрације не испуњавају услов прихода нити на свјетском нити на БиХ 

тржишту, као и да њихово заједничко учешће на релевантном тржишту није веће од 

40%. 

 

- Подносилац захтјева тражи од Конкуренцијског савјета да потврди овакав став, 

односно да се изда мишљење да ли су се у описаној ситуацији стекли услови за 

пријаву трансакције Конкуренцијском савјету. 

 

Поступајући по Захтјеву, Конкуренцијски савјет је анализирао и процјенио све 

релевантне чињенице које су у њему наведене, као и прописе који то регулишу. 

 

Приликом израде мишљења Конкуренцијски савјет се користио одредбама члана 

12. став (1) и члана 14. став (1) Закона, као и одредбама члана 2. Одлуке о начину 

подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација привредних 

субјеката (''Службени гласник БиХ'', бр. 34/10) (у даљем тексту: Одлука). 

 

Одредбе члана 12. став (1) Закона гласе: 
 

''(1) Концентрацијом, у смислу овог закона, сматра се: 

 

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 с одредбама закона који регулишу оснивање привредних 

субјеката и њихово управљање;  

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

субјеката, који дјелују као независан привредни субјекат.'' 

 

Одредбе члана 14. став (1) Закона гласе: 

 

''(1) Намјеравану концентрацију привредних субјеката, из члана 12. став (1) овог 

закона, учесници концентрације су обавезни пријавити, и то 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 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 КМ по завршном рачуну у години која је 

претходила концентрацији, или ако је њихово заједничко учешће на 

релевантном тржишту веће од 40%.'' 
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Одредбе члана 2. Одлуке, којима се појашњава члан 14. став (1) Закона гласе: 

 

''Намјеравану концентрацију привредних субјеката из члана 12. Закона, учесници 

концентрације су обавезни пријавити и то:  

а) привредни субјекти са сједиштем и пребивалиштем у иностранству уколико су 

испуњени услови из члана 14. тачке а) и б) Закона, и  

б) привредни субјекти са сједиштем и пребивалиштем у Босни и Херцеговини 

уколико су испуњени услови из члана 14. тачка б) Закона.'' 

 

Конкуренцијски савјет сматра да трансакција која је описана у Захтјеву, а која се 

односи на то да физичка лица, као купци 100% учешћа у неименованом друштву са 

ограниченом одговорношћу са сједиштем у Сарајеву, нису власници нити једног 

другог друштва у БиХ или иностранству, нити на било који други начин учествују 

на тржишту роба и услуга, не садржи довољан број података да би се са 

сигурношћу могло говорити о томе да се у предметном случају не ради о 

концентрацији. 

 

Чланом 12. став (1) Закона прописано је да концентрација може бити само између 

привредних субјеката. Међутим, ово не значи да концентрација не може настати на 

начин да физичка лица куповином већине учешћа у одређеном привредном 

субјекту стекну контролу над истим.  

 

Трансакција коју Подносилац захтјева описује не би се сматрала концентрацијом 

само у случају да купци немају значајан утицај или контролу, било појединачну 

или заједничку, над привредним субјектом или субјектима, који могу бити 

учесници у концентрацији са циљним друштвом.  

 

Што се тиче дијела Захтјева који се односи на обавезу пријаве трансакције када би 

се иста посматрала као концентрација, Конкуренцијски савјет сматра да би обавеза 

пријаве постојала само ако су испуњени прописани услови, на начин како је то 

наведено у члану 14. став (1) Закона, а везано за то и члану 2. Одлуке.  

 

Услови за обавезу пријаве трансакције који су прописани у члану 14. став (1) 

Закона односе се укупан приход привредних субјекта који учествују у 

концентрацији, остварен у години која је претходила концентрацији и њихово 

заједничко учешће на релевантном тржишту. Сходно томе, да би се уопште 

разматрали услови за обавезу пријаве концентрације, укупан приход учесника у 

концентрацији и учешће на релевантном тржишту морају се односити на привредне 

субјекте који учествују у концентрацији, али не и на физичка лица. 

 

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

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

може примијенити. 
 

 

 Предсједник 

 

                Др Стјепо Прањић 
 


