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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

 

Број: УП – 02-26-1-007-10/17 

Сарајево, 07.06.2017. године 

 

        Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 25. став (1) тачка е), 

члана 42. став (1) тачка д), а у вези са чл. 12., 14., 16., 17. и 18. Закона о конкуренцији 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући по Пријави 

концентрације привредног субјекта „Grazer Wechselseitige Versicherung AG“, Herrengasse 

18-20, 8010 Graz, Република Аустрија, запримљеној дана 28.03.2017. године под бројем 

УП-02-26-1-007-1/17, на  4.  (четвртој) сједници одржаној дана 07.06.2017. године,  донио 

је: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту пружања услуга неживотног 

осигурања у Босни и Херцеговини, која ће настати стицањем контроле привредног 

субјекта „Grazer Wechselseitige Versicherung AG“, Graz, Република Аустрија, 

куповином више од (..)**1% дионица Дионичког друштва за осигурање „ВГТ“ 

Високо, Босна и Херцеговина.  

 

2. Ово Рјешење о концентрацији се уписује у Регистар концентрација. 

 

3. Ово Рјешење ће бити објављено у „Службеном гласнику БиХ“, службеним 

гласницима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски 

савјет) је дана 28.03.2017. године под бројем УП-02-26-1-007-1/17 запримио Пријаву 

концентрације привредног субјекта „Grazer Wechselseitige Versicherung AG“, ul. 

Herrengasse br. 18-20, 8010 Graz, Република Аустрија (у даљем тексту: Подносилац 

пријаве или „GRAWE Аустрија“), којом привредни субјекат „GRAWE Аустрија“ 

намјерава стећи контролу над привредним субјектом  Дионичко друштво за осигурање 

„ВГТ“ Високо, ул. Алаудина бр. 1., 71300 Високо, Босна и Херцеговина (у даљем тексту: 

„ВГТ“) куповином више од (..)**% акција на основу Уговора о купопродаји пакета акција 

од 14.03.2017. године, а све у складу са чланом 12. став (1) тачка б) подтачка 1) Закона о 

конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09 - у даљем тексту: 

Закон). 

 

Увидом у поднесену Пријаву Конкуренцијски савјет је утврдио да иста није 

комплетна у  смислу члана 30. Закона и чл. 9. и 11. Одлуке о начину подношења пријаве 

и критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката  („Службени гласник 

БиХ“, број 34/10 – у даљем тексту Одлука о концентрацијама), те је Конкуренцијски 

савјет затражио допуну пријаве актом број:  УП – 02-26-1-007-2/17 од 13.04.2017. године 

и број:  УП – 02-26-1-007-6/17 од 08.05.2017. године.  

 

                                                           
1 (..)**- подаци представљају пословну тајну 
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Подносилац пријаве доставио допуну пријаве поднесцима од 28.04.2017. године и од 

12.05.2017. године који су у Конкуренцијски савјет запримљени под бројем: УП – 02-26-

1-007-5/17 дана 28.04.2017. године и бројем: УП – 02-26-1-007-7 /17 дана 12.05. 2017. 

године.  

 

По пријему тражене документације Конкуренцијски савјет је утврдио да је пријава 

комплетна, те у складу са чланом 30. став (3) Закона, издао Потврду о пријему комплетне 

и уредне Пријаве, дана 25.05.2017. године број:  УП – 02-26-1-007-8/17. 

 

Подносилац пријаве је навео, у смислу члана 30. став (2) Закона, да нема обавезу 

поднијети захтјев за оцјену концентрације неком другом тијелу за конкуренцију изван 

територије Босне и Херцеговине. 

 

Конкуренцијски савјет је увидом у достављену документацију утврдио да је пријава 

поднесена у смислу члана 16. став (1) Закона.  

 

Конкуренцијски савјет је, у складу са чланом 16. став (4) Закона, издао Обавјештење 

о пријави концентрације број: УП – 02-26-1-007-4/17. године, које је у дневној штампи 

објављено дана 04.05.2017. године, у којем су објављени подаци о намјераваној 

концентрацији, те позване све заинтересоване стране на достављање писаних коментара 

у вези провођења исте. На предметно Обавјештење нису достављени коментари. 

  

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници концентрације су привредни субјекат „Grazer Wechselseitige Versicherung 

AG“, ul. Herrengasse br. 18-20, 8010 Graz, Република Аустрија и привредни субјекат 

Дионичког друштва за осигурање „ВГТ“ Високо, ул. Алаудина бр. 1, 71300 Високо, 

Босна и Херцеговина. 

 

1.1. Привредни субјекат „GRAWE“:  
 

Привредни субјекат „GRAWE“, ул. Herrengasse бр. 18-20, 8010 Граз, Република 

Аустрија је уписан у судски регистар Првостепеног суда за грађанско – правне предмете 

у Граз-у, Република Аустрија, под бројем ФН 37748м, са годишњом премијом од 

(..)**ЕУР-а у животном осигурању и (..)**ЕУР-а у неживотном осигурању. 

 

Основна дјелатност привредног субјекта „GRAWE“ је осигурање имовине и лица. 

 

Неживотно осигурање тј. осигурање именовине укључује осигурање имовине и 

изградње објеката, моторних возила, пољопривредних добара, транспорта, кредита и 

дохотка, као и осигурање путовања. 

 

Животно осигурање и осигурање од несреће укључује све врсте животног осигурања, 

осигурање ренте, пензије као и осигурање од несретног случаја. 

 

 

1.1.1. Повезана друштва привредног субјекта „GRAWE“  у Босни и 

Херцеговини: 

 

Привредни субјекат „GRAWE“ је у Босни и Херцеговини власник привредног 

субјеката „GRAWE Осигурање“ д.д. Сарајево, ул. Трг солидарности бр. 2., 71 000 

Сарајево и привредног субјекта „GRAWE Осигурање“ а.д. Бања Лука, ул. Првог 

крајишког корпуса бр. 39., 78000 Бања Лука, са 100% власничког учешћа. 

 



4 
 

 

 

1.1.1.1. Привредни субјекат „GRAWE  Осигурање“ д.д. Сарајево:  

 

Привредни субјекат „GRAWE“ дионичко друштво за осигурање Сарајево, ул. Трг 

Солидарности бр. 2., 71 000 Сарајево (у даљем тексту: „GRAWE“ д.д. Сарајево“) је 

регистрован у судском регистру Општинског суда у Сарајеву, под бројем: МБС 65-02-

0004-10 (стари број: 1-21219), са уписаним основним капиталом у износ од (..)**КМ. 

 

Привредни субјекат „GRAWE“ д.д. Сарајево је у 100% власништву привредног 

субјекта „GRAWE Аустрија“. 

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „GRAWE“ д.д. Сарајево је 

пружање услуга животног и неживотног осигурања. 

 

Привредни субјекат „GRAWE“ д.д. Сарајево дјелује у Федерацији Босне и 

Херцеговине путем Централе у Сарајево и регистрованих подружница како слиједи: 

- Централе Сарајево са издвојеним шалтерима у Вогошћи и Илијашу, 

- Подружнице  Зеница са издвојеним шалтером у Доњем Вакуфу, 

- Подружнице Тузла, 

- Подружнице Горажде, 

- Подружнице Мостар, 

- Подружнице Томиславград и 

- Подружнице Бихаћ. 

 

 

1.1.1.2. Привредни субјекат „GRAWE Осигурање“ а.д. Бања Лука: 

 

Акционарско друштво за осигурање „GRAWE“ Бања Лука, ул. И Крајишког корпуса 

бр. 39., 78000 Бања Лука (у даљем тексту: „GRAWE“ а.д. Бања Лука) је регистрован у 

судском регистру Окружног привредног суда у Бања Луци, под бројем МБС: 4-2-00, са 

уписаним основним капиталом у износу од (..)**КМ. 

 

Привредни субјекат „GRAWE“ а.д. Бања Лука је у 100% власништву привредног 

субјекта „GRAWE“ Аустрија. 

 

Претежна регистована дјелатност привредног субјекта „GRAWE“ д.д. Бања Лука је 

пружање услуга животног и неживотног осигурања.  

 

 

1.2.  Привредни субјекат „ВГТ Осигурање“ д.д. Високо: 

 

Дионичко друштва за осигурање „ВГТ“ Високо, ул. Алаудина бр. 1., 71300 Високо, 

Босна и Херцеговина је регистрован у судском регистру Општинског суда у Зеници, под 

бројем МБС: 43-02-0007-09 (стари број: 3-349), са уписаним основним капиталом у 

износу од (..)**КМ, који је подијељен на (..)**редовне акције.  

 

Привредни субјекат „ВГТ“ је на тржишту Босне и Херцеговине присутан путем 

Централе у Високом и 10 представништава у Мостару, Зворнику, Бања Луци, Брчком, 

Сарајеву, Тузли, Зеници, Травнику, Бихаћу и Горажду.  

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „ВГТ“ је осигурање 

имовине и лица. 
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Привредни субјекат „ВГТ“ највише прихода остварује од пружања услуге осигурања 

од аутомобилске одоговорности која се у  90% случајева продаје преко техничких 

прегледа и властите продајне мреже.  

 

Привредни субјекат „ВГТ“ нема супсидијарних друштава у Босни и Херцеговини.  

 

 

2. Обавеза пријаве предметне концентрације  

Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката, у смислу члана 14. став (1) 

тачка б) Закона, постоји ако укупни годишњи приход сваког од најмање два привредна 

субјекта учесника концентрације остварена продајом роба и/или услуга на тржишту 

Босне и Херцеговине износе најмање 8 милиона КМ по завршном рачуну у години која 

је претходила концентрацији, или ако је њихово заједничко учешће на релевантном 

тржишту веће од 40,0%. 

 

Укупни годишњи приход учесника намјераване концентрације и њихових повезаних 

друштава на дан 31.12.2016. године износио је: 

Табела 1.  

Ред. 

бр. 

Назив привредног субјекта Босна и 

Херцеговина (КМ) 

Свјетски ниво 

(КМ) 

1. „GRAWE Аустрија“ (..)** (..)** 

4. „GRAWE“ д.д. Сарајево (..)** (..)** 

6. „GRAWE“  а.д. Бања Лука (..)** (..)** 

8. „ВГТ“  (..)** (..)** 

Извор: Подаци из Пријаве 

 

Годишњи приходи учесника концентрације представљају укупне приходе (без пореза 

на додану вриједност и других пореза), у смислу члана 9. тачка х) Одлуке о 

концентрацијама), односно вриједности бруто премија и премија реосигурања, након 

одбијања пореза и парафискалних такси, у смислу члана 15. став (1) тачка б) Закона.  

 

На основу наведених података (Табела 1.) Конкуренцијски савјет је утврдио да су 

учесници концентрације у 2016. години, као години која претходи пријави 

концентрације, остварили укупан приход (на свјетском тржишту као и на тржишту Босне 

и Херцеговине) који подлијеже обавези пријаве намјераване концентрације из члана 14. 

став (1) Закона.  

 

 

3. Правни оквир оцјене концентрације 

 

      Конкуренцијски савјет је у проведби поступка оцјене предметних концентрација 

примијенио одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта („Службени 

гласник БиХ“, бр. 18/06 и 34/10), Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима 

за оцјену концентрација привредних субјеката („Службени гласник БиХ“, број 34/10), те 

Закон о управном поступку („Службени гласник БиХ“, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/07,  

41/13 и 53/16). 

 

    Конкуренцијски савјет је у складу са чланом 43. став (7) Закона, при израчунавању 

укупних годишњих прихода учесника концентрације, користило критеријуме и 

стандарде Обавијести Европске комисије о рачунању укупног прихода у складу са 

Уредбом Вијећа (ЕЕЗ) број: 4064/89 о контроли концентрација привредних субјеката.  
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4. Правни основ и облик концентрације 

 

       Као правни основ концентрације Подносилац пријаве је Уговора о купопродаји 

пакета акција који је привредни субјекат „GRAWE Аустрија“ закључио са већинским 

акционарима привредног субјекта „ВГТ“ дана 14.03.2017. године, на основу којег ће 

Подносилац пријаве постати власник више од (..)**% акција привредног субјекта „ВГТ“.  

 

       Слиједом наведеног, правни облик предметне концентрације је стицање контроле 

једног привредног субјекта над другим, куповином већине акција у смислу одредби 

члана 12. став (1) тачка б) подтачка 1) Закона.  

 

 

5. Релевантно тржиште 

 

       Релевантно тржиште концентрације, у смислу члана 3. Закона о конкуренцији, те чл. 

4. и 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, чини тржиште одређених производа 

/услуга које су предмет обављања дјелатности на одређеном географском тржишту.  

 

      Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно 

тржиште у производном смислу обухваћа све производе и/или услуге које потрошачи 

и/или корисници сматрају међусобно замјењивим, под прихватљивим условима, имајући 

у виду посебно њихове битне карактеристике, квалитет, уобичајену намјену, начин 

употребе, услове продаје и цијене.  

 

     Надаље, према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно 

тржиште у географском смислу обухваћа цјелокупну или дио територије Босне и 

Херцеговине на којој привредни субјекат дјелује у продаји и/или куповини релевантног 

производа под једнаким или довољно уједначеним условима и који то тржиште битно 

разликује од услова тржишне конкуренције на сусједним географским тржиштима. 

 

     Релевантно тржиште производа и/или услуга у конкретном случају је тржиште 

пружања услуге неживотног осигурања, а које услуге обавља привредни субјекат „ВГТ“ 

као циљно друштво, исто као и Подносилац пријаве преко својих повезаних привредних 

субјеката у Босни и Херцеговини „GRAWE“ д.д. Сарајево“ и „GRAWE“ а.д. Бања Лука“. 

 

     С обзиром на чињеницу да учесници концентрације пословно дјелују на цијелој 

територији Босне и Херцеговине, релевантним тржиштем у географском смислу  

сматраће се цијела територија Босне и Херцеговине. 

 

 

6. Анализа релевантног тржишта 

 

На основу података Подносиоца пријаве, тржишна учешћа учесника концентрације 

и главних конкурената на релевантном тржишту неживотног осигурања у Босни и 

Херцеговини за 2016. годину су: 

Табела 2. 

Ред. бр. Друштво за осигурање Укупна премија Тржишно учешће 

1.  Wiener osig. - VIG (..)** (..)** 

2.  ДРИНА (..)** (..)** 

3.  ДУНАВ (..)** (..)** 

4.  НЕШКОВИЋ (..)** (..)** 

5.  GRAWE Бања Лука (..)** (..)** 

6.  БРЧКО - ГАС (..)** (..)** 
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7.  АТОС (..)** (..)** 

8.  АУРА (..)** (..)** 

9.  ТРИГЛАВ РС (..)** (..)** 

10.  МИКРОФИН (..)** (..)** 

11.  ГАРАНТ (..)** (..)** 

12.  ЕУРОС (..)** (..)** 

13.  КРАЈИНА (..)** (..)** 

14.  САС (..)** (..)** 

15.  УНИQА (..)** (..)** 

16.  САРАЈЕВО (..)** (..)** 

17.  ЕУРОХЕРЦ (..)** (..)** 

18.  БСО (..)** (..)** 

19.  ЦРОАТИА (..)** (..)** 

20.  ТРИГЛАВ БиХ (..)** (..)** 

21.  GRAWE Сарајево (..)** (..)** 

22.  МЕРКУР БХ (..)** (..)** 

23.  ВГТ (..)** (..)** 

24.  АСА (..)** (..)** 

25.  ЗОВКО (..)** (..)** 

26.  CAMELIA (..)** (..)** 

27.  ЦЕНТРАЛ (..)** (..)** 

28.  5+21+23 (..)** (..)** 

  УКУПНО (..)** 100,00 

Извор: Подаци из Пријаве 

 

        Укупна фактурирана премија осигурања на тржишту неживотног осигурања у Босни 

и Херцеговини за 2016. годину је износила (..)**КМ. 

 

        Након провођења концентрације привредни субјекти „GRAWE Аустрија“ ће преко 

својих повезаних привредних субјеката имати укупно  (..)**%  тржишног учешћа на 

релевантном тржишту неживотног осигурања у Босни и Херцеговини. 

 

 

7. Оцјена концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је анализом релевантних података, у смислу члана 17. Закона, 

оцијенио да ће се провођењем предметне концентрације повећати тржишно учешће 

Подносиоца пријаве на релевантном тржишту неживотног осигурања у Босни и 

Херцеговини али да неће доћи (Табела 2.) до стварања и јачања доминантног положаја.  

 

Конкуренцијски савјет је у поступку доношења Рјешења утврдио да на релевантном 

тржишту дјелује већи број привредних субјеката који се баве пружањем услуге 

неживотног осигурања у Босни и Херцеговини. 

 

Поред учесника концентрације на релевантном тржишту су присутни и други 

привредни субјекти са већим тржишним учешћима, између осталих, привредни субјекат 

„ЕУРОХЕРЦ ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево са (..)**% тржишног учешћа и привредни 

субјекат „Сарајево Осигурање“ д.д. Сарајево са (..)**% тржишног учешћа. 
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Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је оцијенио допуштеном предметну 

концентрацију у смислу члана 18. Закона, као у диспозитиву овог Рјешења. 

 

 

8. Административна такса 

 

Подносилац пријаве је на ово Рјешење, у складу са чланом 2. став (1) тарифни број 

107. тачка д) под 1) Одлуке о висини административних такси у вези са процесним 

радњама пред Конкуренцијским савјетом („Службени гласник БиХ“, бр. 30/06 и 18/11) 

дужан платити административну таксу у укупном износу од 2.500,00 КМ у корист Буџета 

институција Босне и Херцеговине. 

 

 

9. Поука о правном лијеку 

 

Против овог Рјешења није дозвољена жалба. 

 

Незадовољна страна може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине 

у року од 30 дана од дана пријема, односно објаве овога Рјешења.  

 

 

 

                  Предсједник: 

  

                                                                                                                  Иво Јеркић  

 

 


