
 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 
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Број: УП 03-26-1-022-50/17 

Сарајево, 15.03.2018. године 

 

 

На основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (1) тачка д), а у вези са члановима 12., 14., 

16. 17. и 18. Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09), а 

рјешавајући по Пријави концентрације запримљеној под бројем: УП 03-26-1-022-1-/17 

поднесеној дана 14.07.2017. године од стране привредног субјекта Coca Cola HBC-Србија д.о.о. 

Батајнички друм 14-16, 11 080 Београд, Република Србија, путем Адвокатског друштва Марић & 

Цо д.о.о., Мехмеда Спахе 26, 71 000 Сарајево, Босна и Херцеговина и то адвоката Езмане 

Турковић и Џане Смаилагић-Хроми, Конкуренцијски савјет на 23. (двадесеттрећој) сједници 

одржаној дана 15.03.2018. године је донио 

 

РЈЕШЕЊЕ 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту дестиловањa, пречишћавањa и 

мјешањa алкохолних пића, која ће настати стицањем  контроле над интелектуалном 

својином - жиговима за алкохолна пића (воћне ликере, брендије и аперитиве) и 

производњом тих алкохолних пића привредног субјекта МБ Импекс д.о.о., од стране 

привредног субјекта Цоца Цола ХБЦ-Србија д.о.о. 

 

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

 

3. Ово Рјешење је коначно и биће 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 је дана 14.07.2017. године под бројем: УП-03-26-1-022-1/17 запримио 

Пријаву концентрације привредног субјекта Цоца Цола ХБЦ-Србија д.о.о. Батајнички друм 14-

16, 11 080 Београд, Република Србија, (у даљем тексту: Coca Cola Србија или Подносилац 

пријаве), поднесену путем Адвокатског друштва Марић & Цо д.о.о., Мехмеда Спахе 26, 71 000 

Сарајево, Босна и Херцеговина и то адвоката Езмане Турковић и Џане Смаилагић-Хроми , која 

се тиче куповине права власништва и овлаштења за одређена имена домена и одређене жигове 

алкохолних пића, регистроване или у процесу регистрације пред надлежним тијелима, 

укључујући без ограничења сву нематеријалну имовину везану за те жигове/пријаве за 

регистрацију жигова, као и пословну дјелатност везану за производе - алкохолна пића за које су 

ти жигови регистровани, за које је поднесена пријава за регистрацију или који се користе од 

привредног субјекта МБ Импекс д.о.о. Бања Лука, Јована Бијелића бб, 78000 Бања Лука, 

Ребулика Српка, Босна и Херцеговина (у даљем тексту: МБ Импекс) у смислу члана 12. став (1) 

тачка б) Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) (у даљем 

тексту: Закон). 

 

С обзиром да Пријава није била комплетна, Конкуренцијски савјет је упутио Подносиоцу пријаве 

Захтјев за допуну дана 27.07.2017. године актом број: УП 03-26-1-022-2/17, дана 20.09.2017. 

године, актом број. УП 03-26-1-022-4/17, дана 05.10.2017.године, актом број: УП 03-26-1-022-

7/17. Подносилац пријаве је Пријаву концентрације допунио дана 16.08.2017. године поднеском 

број: УП 03-26-1-022-3/17, дана 28.09.2017. године, поднеском број УП 03-26-1-022-5/17, дана 
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02.10.2017. године поднеском број УП 03-26-1-022-6/17 и дана 02.10.2017.године, поднеском 

број: УП 03-1-26-022-8/17 дана 13.10.2017. године. 

 

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

достављеној пријави број: УП 03-26-1-022-10/17 дана 28.11.2017 године (објављено у дневном 

листу Независне Новине) којим је позвао све заинтересоване стране на достављање писаних 

коментара о намјераваној концентрацији. На Обавјештење нису достављени коментари 

заинтересованих страна.  

 

Након анализе поднесене Пријаве, Конкуренцијски савјет је дана 18.12.2017. године (акт број: 

УП 03-26-1-022-12/17 ) Подносиоцу пријаве издао Потврду о пријему комплетне и уредне 

пријаве, у смислу члана 30. став (3) Закона.  

 

Пријава је поднесена, у смислу члана 16. став (1) Закона, јер су Подносилац пријаве и привредни 

субјекат МБ Импекс закључили Уговора о куповини робне марке 30.06.2017. године.  

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници предметне концентрације су привредни субјекти Coca Cola HBC-Србија д.о.о. 

Батајнички друм 14-16, 11 080 Београд, Република Србија и МБ Импекс д.о.о. Бања Лука, Јована 

Бијелића бб, 78000 Бања Лука, Ребулика Српка, Босна и Херцеговина 

 

1.1.  Привредни субјекат Coca Cola Србија 

 

Привредни субјекат Coca Cola Србија је регистрован под пословним именом Coca-Cola Hellenic 

Bottling Company-Србија, индустрија безалкохолних пића д.о.о. Броград (Земун) код Агенције 

за привредне субјекте Републике Србије под регистарским бројем: 07462905. Оснивач и власник 

привредног субјекта Coca Cola Србија је привредни субјекат CC Beverages Holdings II B.V. 

Холандија са 100% власничког учешћа. Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта 

Coca Cola Србија је производња освјежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде.  

 

1.1.1. Повезана друштва привредног субјекта Coca-Cola Србија 

Привредни субјекат Coca-Cola Србија на подручју Босне и Херцеговине има једно повезано 

друштво и то је привредни субјекат Coca-Cola HBC B-H д.о.о Сарајево, Мостарско раскршће бб, 

Сарајево, Хаџићи, Босна и Херцеговина (у даљем тексту: Coca-Cola B-H). 

Привредни субјекат Coca-Cola B-H је уписан у регистар пословних субјеката код Општинског 

суда у Сарајево под матичним бројем: 65-01-0806-09. Оснивач и власник привредног субјекта 

Coca-Cola B-H је привредни субјекат CC Beverages Holdings II B.V. Холандија са 100% власничког 

учешћа. Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта Coca-Cola B-H је производња 

освјежавајућих пића и производња минералне воде и других флашираних вода. 

 

1.2.  Привредни субјекат МБ Импекс ( циљано друштво) 

 

Привредни субјекат МБ Импекс д.о.о. Бања Лука друштво за трговину, производњу и еxпорт-

импор уписан је у регистар пословних субјеката код Окружног суда у Бања Луци, под матичним 

бројем 1-8242-00, његов снивач и власник је физичко лице Милан Балаћ , Реље Крилатице 9, 

Бања Лука, бр.личне карте: (...), са 100% власничког учешћа. Претежна регистрована дјелатност 

привредног субјекта МБ Импекс је дестиловање, пречишћавање и мјешање алкохолних пића. 

МБ Импекс нема повезаних друштава у Босни и Херцеговини. 

 

2. Правни оквир оцјене концентрације 
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Конкуренцијски савјет у провођењу поступка оцјене допуштености концентрације примјенио је 

одредбе Закона, Одлуке о утврђивања релевантног тржишта («Службени гласник БиХ», број 

18/06 и 34/10), те Одлуке о начину подношења пријаве и критеријума за оцјену концентрација 

привредних субјеката. 

 

Конкуренцијски савјет, на основу члана 43. став (7) Закона, може користити судску праксу 

Европског суда и одлуке Европске комисије, као и критеријуме и стандарде из Уредбе Савјета 

ЕК број 139/2004 о контроли концентрације између привредних субјеката, Обавјештење 

Европске Комисије о концепту концентрација привредних субјеката те Смјеренице за оцјену 

хоризонталних /вертикалних концентрација. 

 

 

3. Правни основ и облик концентрације 

 

Као правни основ достављен је Уговор о куповини робне марке (...)1 

 

Трансакција представља концентрацију у смислу члана 12. става 1. тачке б) Закона о 

конкуренцији, односно стицање контроле или превладавајућег утицаја једног или више 

привредних субјеката над другим привредним субјектом или групом привредних субјеката, 

дијелом другог привредног субјекта, или дијеловима других привредних субјеката, и то 

стицањем контроле над интелектуалном својином - жиговима за алкохолна пића (воћне ликере, 

брендије и аперитиве) привредног субјекта и производњом тих алкохолних пића. 

 

4. Обавеза пријаве концентрације  

 

Обавеза пријаве концентрације настаје, у смислу одредбе члана 14. став (1) Закона и члана 2 под 

б) Одлуке о начину подношења пријаве и критеријума за оцјену концентрација привредних 

субјеката, када укупни годишњи приходи сваког од најмање два привредна субјекта учесника 

концентрације остварени 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%. 

 

Према подацима из Пријаве, укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника 

концентрације (и њихових повезаних привредних субјеката), на дан 31. децембар 2016. године, 

као години која претходи концентрацији, износи: 

 

                                                                                                                                               Табела1 

Привредни 

субјекти 

Coca-Cola Србија Coca-Cola Б-Х МБ Импекс 

Свијет (...)  КМ (...) КМ (...) КМ 

БиХ (...)  КМ (...) КМ (...) КМ 

 

Укупан годишњи приход учесника концентрације представља приход (без пореза на додану 

вриједност и других пореза који се директно односе на учеснике концентрације, на свјетском и 

на тржишту Босне и Херцеговине), у смислу члана 8. тачка х) Одлуке о начину подношења 

пријаве и критеријумима за оцјену концентрације привредних субјеката. 

 

Према наведеним подацима (Табела 1.) привредни субјекти не испуњавају услове укупног 

годишњег прихода из члана 14. став (1) тачка б) Закона, али подаци који су уз Пријаву 

концентрације достављени од стране подносиоца пријаве показују да учесници концентрације 

испуњавају услов о заједничком тржишном учешћу (заједничко учешће на релевантном тржишту 

веће од 40,0%) (Табела 2.) прописан чланом 14. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији. 

 

5. Прикупљање података од  других правних и физичких лица који нису странке у поступку 

                                                 
1(...)  Подаци претстављају пословну тајну 
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Током поступка ради утврђивања свих релевантних чињеница, у смислу члана 35. став (1) тачке 

а) и ц) Закона, Конкуренцијски савјет је прикупљао податке и документацију и од других тијела 

/институција /привредних субјеката који нису странке у поступку. 

У том смислу, Конкуренцијски савјет се дана  18.01.2018. године обратио: 

- Управи за индиректно опорезивање БиХ актом број: УП-03-26-1-022-20/17 која је 

поднеском дана 29.01.2018. године доставила одговор број: УП-03-26-1-022-30/17  

- Агенцији за статистику БиХ актом број: УП-03-26-1-022-19/17  која је поднеском дана 

02.02.2018 године доставила одговор број: УП-03-26-1-022-39/17  

- Пореској управи РС актом број: УП-03-26-1-022-21/17, која је поднеском дана 1.2018. 

године доставила одговор број: УП-03-26-1-022-29/17 

- Републичком заводу за статистику РС актом број: УП-03-26-1-022-22/17, који је 

поднеском дана 30.01.2018. године доставио одговор број: УП-03-26-1-022-31/17 и дана 

13.02.2018. године доставио одговор број: УП-03-26-1-022-41/17 

- Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге актом број: УП-03-26-1-

022-23/17, која је дана 24.01.2018. године поднеском број: УП-03-26-1-022-24/17 

доставила одговор. 

 

Дана 24.01.2018. године Конкуренцијски савјет је затражио податке о релевантном тржишту 

произвдње и продаје воћних ликера, брендија и аперитива, од конкурената које је навео 

Подносилац пријаве и то: 

- МОНОГРАМ д.о.о. актом број: УП-03-26-1-022-25/17, на који је дана 02.02.2018. године 

поднеском УП-03-26-1-022-32/17 достављен одговор 

- АГРО ДЕСТИЛ д.о.о. актом број: УП-03-26-1-022-27/17, на који је дана 07.02.2018. 

године поднеском број: УП-03-26-1-022-40/17 достављен одговор 

- БОБИТА д.о.о. актом број: УП-03-26-1-022-26/17  

- Агро Гроуп дана 13.02.2018. године актом број: УП-03-26-1-022-42/17 на који је дана 

22.02.2018. године поднеском број: УП-03-26-1-022-47/17 стигао одговор. 

 

Конкуренцијски савјет дана 05.02.2018. године се обратио сљедећим привредним субјектима 

ради података који би могли бити релевантни за предметни поступак и то: 

- БМБ Делта д.о.о. актом број: УП-03-26-1-022-38/17 на који је дана 16.02.2018. године 

достављен одговор поднеском број: УП-03-26-1-022-43/17 

- Приједорчанка АД актом број: УП-03-26-1-022-33/17 на који је дана 19.02.2018. године 

достављен одговор поднексом број: УП-03-26-1-022-45/17 

-  ВИНО ПРОДУКТ Д.О.О. актом број: : УП-03-26-1-022-34/17 на који је дана 19.02.2018. 

године достављен одговро поднеском број: УП-03-26-1-022-44/17 

- Подрум Вукоје 1982 д.о.о. актом број: УП-03-26-1-022-35/17 на који је дана 20.02.2018. 

године достављен одговор поднеском број УП-03-26-1-022-46/17 

- Подрум Манастира Тврдош  актом број: УП-03-26-1-022-37/17  

- SWISSLION д.о.о Требиње актом број: УП 03-26-1-022-36/17. 

 

Ради јаснијег увида у тржиште на цијелој територији Босне и Херцеговине, Конкуренцијски 

савјет се дана 22.02.2018. године, актом број: УП 03-26-2-022-48/17 обратио Финансијко 

Информатичкој Агенцији у Федерацији БиХ. 

 

6. Релевантно тржиште концентрације 

 

Релевантно тржиште концентрације, у смислу члана 3. Закона, 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 обухвата све производе и/или услуге које потрошачи и/или корисници 

сматрају међусобно замјењивим, под прихватљивим условима, имајући у виду посебице њихове 

битне особине, квалитет, уобичајену намјену, начин употребе, услове продаје и цијене.  
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Надаље, према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште у 

географском смислу обухвата 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.  

 

Узимајући у обзир претежну регистровану дјелатности циљног друштва и предмет трансакције, 

као релевантно тржиште производа и/или услуга је утврђено тржиште дестиловање, 

пречишћавање и мјешање алкохолних пића.  

 

Будући да сједиште Циљног друштво у Републици Српској гдје се и обавља дестиловање, 

пречишћавање и мјешање алкохолних пића, као релевантно тржиште у географском смислу је 

утврђено тржиште Републике Српске.  

 

Слиједом изнесенога, под релевантним тржиштем предметне концентрације сматраће се 

тржиште дестиловања, пречишћавањ и мјешања алкохолних пића у Републици Српској. 

 

6.1. Анализа релевантног тржишта 

 

Процјена Подносиоца пријаве је да тржишна учешћа учесника концентрације и њихових главних 

конкурената на релевантном тржишту производње воћних ликера, брендија и аперитива у 

Републици Српској у 2016. годину износи: 

                                                                                                                                              Табела 2 

Привредни субјекти Процјена тржишног учешћа у РС 

МБ Импекс (...)% 

Coca-Cola B-H (...)% 

Агрогруп (...)% 

Монограм (...)% 

Агродестил (...)% 

Остали (...)% 

Укупно 100% 

Извор: подаци из Пријаве 

 

Анализиом процјене тржишта коју је доставио Подносилац пријаве концентрације, утврђено је 

да се иста не може узети као релавантна за оцјену предметне концентрације, јер нису наведени 

сви привредни субјекти који учествују на том тржишту, те да неки од наведених и то привредни 

субјекат Монограм, се не баве истом дјелатношћу као циљно друштво, него су угоститељски 

објекти. 

 

Конкуренцијски савјет је прикупио податаке од других правних и физичких лица који нису 

странке у поступку и исте узео као релевантне за предметни поступак оцјене концентрације. 

 

Агенција за статистику БиХ и Републички завод за статистику РС, су на упит Конкуренцијског 

савјета о евентуалним подацима на тржишту производње воћних ликера, брендија и аперитив, у 

свом одговору појаснили да не прикупљају податке под тим називом дјелатности, него према 

шифри дјелатности 11.01. - дестиловање, пречишћавање и мјешање алкохолних пића. Под овом 

шифром дјелатности су доставили збирно представљене податке о оствареној производњи за 

алкохолна пића добијена дестилацијом вина или комине од грожђа; рум и друга алкохолна пића 

добијена дестилацијом ферментисаних производа од шећерне трске; џин и клековача; жестока 

алкохолна пића од воћа; жестока алкохолна пића, ликери и остала алкохолна пића, без да су 

доставили појединачне податке за сваког привредног субјекта који се бави том дјелатношћу чије 

податке су обарђивали. 
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Анализом  података прикупљених од напријед наведених институција, Конкуренцијски савјет је 

утврдио да се релевантно тржиште производа одреди према претежно регистрованој дјелатности 

циљног друштва. Обзиром да је претежно регистриована дјелатност привредног субјекта МБ 

Импекс дестиловање, пречишћавање и мјешање алкохолних пића, те како исти ту дјелатност 

обавља само на територији Република Српске, под релевантним тржиштем предметне 

концентрације сматра се тржиште дестиловање, пречишћавање и мјешање алкохолних пића у 

Републици Српској. 

 

Како је од свих релевантних институција којима се Конкуренцијски савјет обраћао, само 

Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Републике Српске, имала 

законску могућност да достави појединачно податке о привредним субјектима који се баве 

дестиловањем, пречишћавањем и мјешањем алкохолних пића и њиховим приходима оствареним 

у 2016. години, ти подаци су узети као мјеродавни за утврђивање тржишног учешћа учесника 

концентрације и њихових конкурената на релевантном тржишту. 

 

Процјена тржишног учешћа учесника концентрације и њихових главних конкурената на 

релевантном тржишту дестиловања, пречишћавања и мјешања алкохолних пића у  

Републици Српској у 2016. години,  је сљедећа:  

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                 Табела 3 

Привредни субјекти Процјена тржишног учешћа у РС 

МБ Импекс д.о.о. Бања Лука (...)% 

АГРО ДЕСТИЛ д.о.о. Лакташи (...)% 

Приједорчанка  а.д. Приједор (...)% 

МУР ГРОУП д.о.о. Источно Сарајево (...)% 

Наша Мала Дестилерија д.о.о. Источно 

Сарајево 

(...)% 

Вински подрум Марић Требиње (...)% 

Подрум „Породица Берак“ с.п. (...)% 

Укупно 100% 

Извор: подаци АПИФ-а 

  

 

Привредни субјекат МБ Импекс се не бави продајом и дистрибуцијом произведених алкохолних 

пића, него сва алкохолна пића из његовог порфолија директно купује привредни субјекат (...), те 

заједно са комплетним асортиманом робе који посједује, дистрибуира путем велепродаје. 

 

 

7. Оцјена концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је анализом напријед наведених релевантних података  (Табела 3.), у 

смислу члана 17. Закона, оцијенио да провођењем предметне концентрације неће доћи до 

промјене тржишног учешћа учесника предметне концентрације на релевантном тржишту 

дестиловања, пречишћавања и мјешања алкохолних пића у Републици Српској из разлога што 

привредни субјекат Coca-Cola Србија не учествује на овом релевантном тржишту, те ће 

куповином право власништва и овлаштења за одређена имена домена и одређене жигове 

алкохолних пића, регистроване или у процесу регистрације пред надлежним тијелима, 

укључујући без ограничења сву нематеријалну имовину везану за те жигове/пријаве за 

регистрацију жигова, као и пословну дјелатност везану за производе - алкохолна пића за које су 

ти жигови регистровани, уствари само доћи на мјесто циљног друштва и преузети већ постојеће 

тржишно учешће од (...)%  на том тржишту.  

 

Обзиром да предметном концентрацијом неће доћи до промјене структуре релевантног тржишта 

нити стварања доминантног положаја њених учесника, самим тим ова концентрација неће 

довести до негативних ефеката на остале стварне и потенцијалне конкуренте.  
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С тим у вези, Конкуренцијски савјет је утврдио да предметна концентрација не спрјечава, не 

ограничава нити нарушава тржишну конкуренцију на релевантном тржишту дестиловања, 

пречишћавања и мјешања алкохолних пића у  Републици Српској, па је одлучио као у 

диспозитиву овог Рјешења. 

 

8. Административна такса  

 

Подносилац Пријаве на ово Рјешење, у складу са чланом 2. став (1) Тарифни број 107. тачка д) 

под 2) Одлуке о висини административних такси у вези са процесним радњама пред 

Конкуренцијским савјетом („Службени гласник БиХ“, бр. 30/06 и 18/11) је дужан платити 

административну таксу у укупном износу од 25.000,00 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 објављивања овог Рјешења.      

                                                     

 

                            Предсједник 

 

                                                                                                                                     Иво Јеркић 

 

 

-  


