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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 
Број: 01-26-1-013-4-II/13 

Сарајево, 24. јула 2013. године 
 

На основу члана 25., а у вези с чланом 16. став (4) Закона о конкуренцији (Службени 

гласник БиХ, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) Конкуренцијски савјет издаје 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

о Пријави концентрације 

 
1. Конкуренцијски савјет је запримио Пријаву концентрације, дана 27. јуна 2013. 

године под бројем: 01-26-1-013-II/13, привредног субјекта „БЛАГОЕВГРАД-БТ” 

а.д., Покровнисхко Схоссе 1, 2700 Благоевград, Република Бугарска (у даљем 

тексту: Подносилац пријаве), којом Подносилац пријаве намјерава купити од 
привредног субјекта Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и 

услуге „АНТОНИЋ ТРАДЕ“ Лакташи, Новосадска 20, Трн, 78250 Лакташи, 

већински пакет акција с правом гласа у његовом повезаном друштву - привредном 
субјекту Акционарско друштво „ФАБРИКА ДУВАНА“ Бања Лука, Краља Петра I 

Карађорђевића 82, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина. 

 
2. Правни основ предметне концентрације је Уговор о купопродаји акција закључен 

између привредног субјекта „АНТОНИЋ ТРАДЕ“ (продавац) и привредног субјекта 

„БЛАГОЕВГРАД-БТ“ (купац), дана 18. јуна 2013. године. 

 
3. Подносилац пријаве нема повезаних привредних субјекта у Босни и Херцеговини, 

али продајом духанских производа остварује приходе на релевантном тржишту 

Босне и Херцеговине (Напомена -) Закона о конкуренцији се примјењује на 
привредне субјекте са сједиштем и пребивалиштем у иностранству, ако њихово 

дјеловање производи ефекат на тржиште Босне и Херцеговине, у смислу члана 2. 

став (3)). 
 

4. Други учесник концентрације - привредни субјекат „АНТОНИЋ ТРАДЕ“ Лакташи 

је већински власник привредног субјекта „ФАБРИКА ДУВАНА“ Бања Лука 

(предмет концентрације). 
 

5. Конкуренцијски савјет позива све заинтересоване привредне субјекте који дјелују 

на наведеном релевантном тржишту или друге привредне субјекте који дјелују на 
другим тржиштима, на којима би предметна концентрација могла имати ефекте, те 

друге институције или удружења које имају одговарајућа сазнања о релевантном  

тржишту да доставе писане примједбе и мишљења у временском року од 5 дана, на 

адресу - Радићева 8, 71000 Сарајево, или фаx: 033 251 408. 
 

6. Ово Обавјештење биће објављено у дневним новинама и на wеб страници 

Конкуренцијског савјета (www.bihkonk.gov.ba).  
 

                   Предсједница 
  

           Гордана Живковић  
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