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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

Број: 06-26-1-021-15-II/11 

Сарајево, 8. децембар 2011. године 
 

На основу члана 42. став (1) тачка д), а у вези с чл. 12., 14., 15., 16. и 18.  Закона о 

конкуренцији («Службени гласник БиХ», бр. 48/05, 76/07 и 80/09), у поступку покренутом 

по Закључку о покретању поступка по службеној дужности, број: 06-26-1-021-1-II/11 од 
дана 12. октобра 2011. године, за оцјену концентрације привредног субјекта АС д.о.о. Јелах 

- Тешањ, Друштво за производњу, трговину и транспорт, Индустријска зона Економија бб, 

Јелах, 74260 Тешањ, и привредног субјекта Виспак акционарско друштво за прехрамбену 
индустрију Високо, Озраковићи бб , 71300 Високо, Конкуренцијски савјет на 23. 

(двадесеттрећој) сједници одржаној дана 8. децембра 2011. године, донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту производње прехрамбених 

производа у Босни и Херцеговини насталa стицањем контроле привредног субјекта АС 
д.о.о. Јелах - Тешањ, Друштво за производњу, трговину и транспорт, Индустријска 

зона Економија бб, Јелах, 74260 Тешањ, над привредним субјектом Виспак 

акционарско друштво за прехрамбену индустрију Високо, Озраковићи бб, 71300 
Високо, куповином већинског пакета акција. 

 

2. Утврђује се да привредни субјекат АС д.о.о. Јелах - Тешањ, Друштво за производњу, 

трговину и транспорт, Индустријска зона Економија бб, Јелах, 74260 Тешањ, није 
поднио Пријаву концентрације у законом предвиђеном року, у смислу члана 16. став 

(1) Закона о конкуренцију, и да је провео концентрацију без рјешења Конкуренцијског 

савјета у смислу члана 18. став (9) истог Закона. 
 

3. Због кршења Закона о конкуренцији наведених у ставу 2. овог Рјешења изриче се 

новчана казна привредном субјекту АС д.о.о. Јелах - Тешањ, Друштво за производњу, 
трговину и транспорт, Индустријска зона Економија бб, Јелах, 74260 Тешањ, у износу 

од  50.000,00 КМ, коју је дужан платити у року од  8 дана од пријема овог Рјешења. 

 

У случају да се изречена новчана казна не уплати у наведеном року иста ће бити 
наплаћена принудним путем уз обрачунату затезну камату за вријеме прекорачења 

рока, према важећим прописима Босне и Херцеговине.  

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

 

5. Ово Рјешење је коначно и биће објављено у Службеном гласнику БиХ, службеним 

гласнициа ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
На основу информација, објављених у писаним и електронским медијима („Дневни аваз“ 

од дана 17. јануара 2011. године; on line магазин „Сутра“ од дана 16. јануара 2011. године), 
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да је привредни субјекат АС д.о.о. Јелах - Тешањ, Друштво за производњу, трговину и 

транспорт, Индустријска зона Економија бб, Јелах, 74260 Тешањ (у даљем тексту: АС 
Јелах - Тешањ) постао већински власник (с укупно 83,93% акција) привредног субјекта 

Виспак акционарско друштво за прехрамбену индустрију Високо, Озраковићи бб , 71300 

Високо (у даљем тексту: Виспак - Високо), након проведене тендер понуде за куповину 

акција које су биле у власништву малих акционара и фондова, Конкуренцијски савјет 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је провео претходне 

активности на прикупљању додатних података. 

 
Конкуренцијски савјет је затражио, актом број: 01-26-10-188-1-I/11 од дана 12. јула 2011. 

године, документацију од Регистра вриједносних папира Федерације Босне и Херцеговине 

д.д. Сарајево, Маршала Тита 62/II, 71000 Сарајево (у даљем тексту: Регистар вриједносних 
папира ФБиХ), о власничкој структури привредног субјекта Виспак - Високо, коју је исти 

доставио поднеском запримљеним под бројем: 01-26-10-188-2-I/11 дана 15. јула 2011. 

године.  

 
Увидом у достављену документацију Регистра вриједносних папира ФБиХ произилази да 

је привредни субјекат АС Јелах - Тешањ дана 14. јула 2011. године имао 1.288.920 

дионица, односно 84,6686% од укупног броја емитованих акција привредног субјекта 
Виспак - Високо, и да је дана 31. јануара 2011. године стекао преко 50,0% акција у 

наведеном привредном субјекту.   
 
Такође, Конкуренцијски савјет је затражио, актом број: 01-26-10-188-I/11 од дана 12. јула 

2011. године, од Агенције за финансијске, информатичке и посредничке услуге д.д. 

Сарајево, Ложионичка 3, 71000 Сарајево (у даљем тексту: АФИП) финансијске извјештаје 

за 2009. годину и 2010. годину за привредни субјекат АС Јелах – Тешањ, и привредни 
субјекат Виспак - Високо, које  је доставио поднеском запримљеним под бројем: 01-26-10-

188-3-I/11 дана 20. јула 2011. године.  

 
Увидом у достављене податке АФИП-а произилази да је привредни субјекат АС Јелах – 

Тешањ у 2009. години имао укупан приход (..)**
1
 КМ, и у 2010. години (..)** КМ, док је 

привредни субјекат Виспак - Високо у 2009. години имао (..)** КМ, а у 2010. години (..)** 

КМ укупног прихода. 
 

На основу наведених података о власничкој структури и укупном приходу Конкуренцијски 

савјет је оцијенио да постоји основана сумња да је привредни субјекат АС Јелах – Тешањ 
куповином већине акција привредног субјекта Виспак - Високо стекао контролу над истим, 

у смислу члана 12. став (1) тачка б) под 1) Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон), 

и да је испуњен услов да најмање два учесника концентрације у Босни и Херцеговини 
имају укупан приход у 2010. години (години која је претходила концентрацији) преко 

8.000.000,00 КМ, у смислу члана 14. став (1) тачка б) Закона, те да су учесници 

концентрације исту требали пријавити Конкуренцијском савјету у складу са чланом 16. 

Закона. у року од 15 (петнаест) дана од закључења споразума, објављивања јавне понуде 
акција или стицања контроле, у зависности од тога шта наступи раније.  

 

Слиједом наведеног Конкуренцијски савјет у складу са одредбама Закона,  донио је 
Закључак о покретању поступка по службеној дужности , број: 06-26-1-021-1-II/11од дана 

12. октобра 2011. године (у даљем тексту: Закључак). 

 

                                                
1 (..)** -подаци представљају пословну тајну, у смислу члана 38 Закона о конкуренцији 
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У смислу члана 33. Закона Конкуренцијски савјет је доставио Закључак привредном 

субјекту АС Јелах – Тешањ, актом број: 06-26-1-021-5-II/11 од дана 12. октобра 2011. 
године, на изјашњење, са захтјевом за достављање документације, у смислу члана 33. став 

(2) Закона. 

 

Привредни субјекат АС Јелах – Тешањ у остављеном времену је доставио тражену 
документацију, поднеском број: 06-26-1-021-6-II/11 запримљеним дана 2. новембра 2011. 

године. 

 
Конкуренцијски савјет је затражио од привредног субјекта АС Јелах - Тешањ, актом број: 

06-26-1-021-8-II/11 од дана 14. новембра 2011. године, додатне податке и документацију 

коју је исти доставио поднеском број: 06-26-1-021-13-II/11 од дана 23. новембра 2011. 
године. 

 

Конкуренцијски савјет, у проведби поступка оцјене предметне концентрације је 

примијенио одредбе Закона, Одлуке о утврђивања релевантног тржишта («Службени 
гласник БиХ», бр. 18/06 и 34/10), те Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима 

за оцјену концентрација привредних субјеката («Службени гласник БиХ», број 34/10).  

 
На основу достављене документације Конкуренцијски савјет је утврдио: 

 

1. Учесници концентрације  

 

Учесници концентрације су привредни субјекат АС д.о.о. Јелах - Тешањ, Друштво за 

производњу, трговину и транспорт, Индустријска зона Економија бб, Јелах, 74260 Тешањ, 

и привредни субјекат Виспак акционарско друштво за прехрамбену индустрију Високо, 
Озраковићи бб , 71300 Високо. 

 

1.1.  Привредни субјекат АС Јелах –Тешањ 
 

Привредни субјекат АС д.о.о. Јелах - Тешањ, Друштво за производњу, трговину и 

транспорт, Индустријска зона Економија бб, Јелах, 74260 Тешањ, основан 1995. године је 

уписан у регистар Општинског суда у Зеници под матичним бројем: 43-01-0343-09 (стари 
број: 1-6614) (ЈИБ: 4218052620007) с уписаним основним капиталом од (..)** КМ, с (..)**% 

власничких учешћа физичког лица Хрвић Сулејмана (лична карта: (..)**), Вуково бб,  

74260 Тешањ. 
 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта АС Јелах – Тешањ су трговина на 

велико и мало прехрамбеним производима и робама широке потрошње. 
  

Привредни субјекат АС Јелах - Тешањ у Босни и Херцеговини има седам филијала / 

велепродаја (Завидовићи, Маглај, Цазин, Високо, Мостар, Илиџа и Тузла) и шеснаест 

трговина на мало (7 дисконтних продавница и 9 маркета), у Босни и Херцеговини. 

 

1.1.1. Повезана друштва привредног субјекта АС Јелах Тешањ 

 
Привредни субјекат НАПРЕДАК, Фабрика конфекције акционарско друштво Тешањ, 

Радуша бб, 74260 Тешањ (у даљем тексту: НАПРЕДАК Тешањ), је уписан у регистар 

Општинског суда у Зеници, под матичним бројем: 43-02-0006-09 (стари број: 1-6526 (ЈИБ: 
4218011350003), с уписаним основним капиталом (..)** КМ, с (..)**% власничким учешћем 

привредног субјекта АС Јелах – Тешањ. 
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Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта НАПРЕДАК Тешањ су 

производња текстилних производа, разне одјеће и рубља, трговина на велико и мало 
текстилом и одјећом. 

 

Привредни субјекат АС Јелах – Тешањ има (..)**% власничких учешћа у привредном 

субјекту Вемал д.д. Несуха Мешића 1, 74260 Тешањ. 
 

1.2. Привредни субјекат Виспак –Високо 

 
Привредни субјекат Виспак акционарско друштво за прехрамбену индустрију Високо, 

Озраковићи бб, 71300 Високо, основан 1972. године, уписан је у регистар Општинског 

суда Зеница под матичним бројем: 43-02-0003-09 (стари број: 1-3621) (ЈИБ 4218308950000) 
с уписаним основним капиталом од (..)**КМ и (..)**% власничким учешћем (с даном 14. 

јануара 2011. године) привредног субјекта АС Јелах - Тешањ. 

 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта Виспак - Високо је производња, 
прерада и трговина прехрамбеним производима, пржење и паковање каве. 

 

2. Обавеза пријаве концентрације  
 

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

тачка б) Закона, постоји ако укупни годишњи приходи сваког од најмање два привредна 
субјекта учесника концентрације остварени продајом роба и /или услуга на тржишту Босне 

и Херцеговине износе најмање 8.000.000,00 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 приходи привредних субјеката учесника концентрације (и с њима 

повезани привредни субјекти), на дан 31. децембра 2010. године, износе:   
                     Табела 1.  

Р.б. Привредни субјекат Свијет  Босна и 

Херцеговина 

Укупно 

1. АС Јелах - Тешањ (..)** КМ (..)** КМ (..)** КМ 

1.1. НАПРЕДАК  (..)** КМ  - (..)** КМ 

2. Виспак -Високо (..)** КМ (..)** КМ (..)** КМ 

Извор: Подаци привредног субјекта АС Јелах Тешањ 

 

Будући да су испунили услове укупног годишњег прихода, у смислу члана 14. став (1) 

тачка б) Закона, односно да су најмање два привредна субјекта учесника концентрације у 
Босни и Херцеговине имала укупан годишњи приход најмање 8.000.000,00 КМ (у години 

која је претходила предметној концентрацији), исти су били обавезни поднијети пријаву 

концентрације, у смислу члана 16. став (1) Закона.  
 

Годишњи приходи учесника концентрације (Табела 1.) представљају укупне приходе (без 

пореза на додатну вриједност и других пореза који се директно односе на учеснике 

концентрације на тржишту Босне и Херцеговине), у смислу члана 9. тачка х) Одлуке о 
начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација привредних 

субјеката. 
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3. Правни основ и облик концентрације 

 
Привредни субјекат АС Јелах Тешањ на основу Тендер понуде с роком од 30 дана 

(одобрене од Комисије за вриједносне папире Федерације Босне и Херцеговине, број: 04/1-

19-406/10 од дана 15. децембра 2010. године) објављене дана 17. децембра 2010. године 

„Дневном авазу, је намјеравао  преко привредног субјекта ВГТ БРОКЕР д.д. Високо, 
Алаудин 3, 71300 Високо (овлаштеног за прикупљање одговора на тендер понуду на 

основу закљученог уговора од дана 1. децембра 2010. године) купити 942.081 или 

61,8849% редовних акција, по понуђеној цијени 7,00 КМ или 70,0% номиналне 
вриједности акције, од привредног субјекта Виспак - Високо. 

 

Прије расписивања тендер понуде привредни субјекат АС Јелах - Тешањ је имао 580.230 
акција или 38,1151% учешћа у привредном субјекту Виспак- Високо. 

 

Тендер понуду је прихватило укупно 122 власника акција привредног  субјекта Виспак - 

Високо, те је привредни субјекат АС Јелах - Тешањ стекао укупно 697.444, односно 
84,6686% акција предметног  привредног субјекта.  

 

На основу  података Регистра вриједносних папира ФБиХ привредни субјекат АС Јелах - 
Тешањ је стекао контролу над привредним субјектом Виспак - Високо, дана 31. јануара 

2011. године преузимањем преко 50,0% његових акција.  

 
Слиједом наведенога правни облик концентрације представља стицање контроле 

привредног субјекта АС Јелах - Тешањ над привредним субјектом Виспак - Високо 

куповином већине акција, у смислу члана 12. став (1) тачка б) под 1) Закона.  

 

4. Анализа релевантног тржишта 

 

Релевантно тржиште, у смислу члана 3. Закона, те  чл. 4. и 5. Одлуке о утврђивању 
релевантног тржишта, чини тржиште одређених производа/услуга који 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 

нарочито 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 обухвата цијелу или дио територије Босне и Херцеговине на којем 

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 у конкретном случају је тржиште производње и 

дистрибуције прехрамбених производа (укључујући - чоколадни програм, програм 
кремова, sneck програм, чајеви, супе и зачини, слатки и прашкасти програм, кава и остали 

производи - рижа и шећер).  
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Према регистрованим дјелатностима и достављеним подацима привредни субјекат АС 

Јелах - Тешањ нема значајнијег преклапања с производним асортиманом привредног 
субјекта Виспак - Високо. 

 

Будући да учесници предметне концентрације дјелују на цијелој територији Босне и 

Херцеговине (преко дистрибутера) релевантним тржиштем у географском смислу сматраће 
се цијела територија Босне и Херцеговине.  

 

Слиједом наведенога, под релевантним тржиштем предметне концентрације сматра се 
производња и дистрибуција прехрамбених производа на цијелој територији Босне и 

Херцеговине.  

 
Анализом производног асортимана привредног субјекта Виспак – Високо утврђено је да у 

сегменту прераде и дистрибуције каве има учешће око 6,0% на тржишту у Босни и 

Хергеговини у 2010. години, док остали производи из производног асортимана имају мање 

тржишно учешће. 
 

5. Оцјена концентрације  

 
Конкуренцијски савјет је након процјене и анализе података и чињеница у поступку 

доношења предметног Рјешења, у смислу члана 17. Закона, утврдио је да се ради о 

концентрацији привредних субјеката који углавном не дјелују на истом релевантном 
тржишту, те да иста неће довести до ограничавања или нарушавања тржишне 

конкуренције.  

 

Привредни субјекат АС Јелах - Тешањ предметном концентрацијом проводи дугорочну 
стратегију проширења своје дјелатности у прехрамбеној индустрију, те у конкретном 

случају преузимањем познатих производних марки производа привредног субјекта Виспак 

- Високо жели проширити и свој асортиман производа на тржишту.  
 

Слиједом наведенога Конкуренцијски савјет је оцијенио предметну концентрацију 

допуштеном у смислу члана 18. став (2) Закона, и одлучио као у диспозитиву овог 

Рјешења. 
 

6. Новчана казна 

 
Конкуренцијски савјет, у смислу члана 49. став (1) тачка б) Закона, може изрећи новчану 

казну до 1,0% од укупног прихода у претходној години пословања ради непријављивања 

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

Такође, у смислу члана 48. став (1) тачка е) Закона ради провођења концентрације без 

рјешења Конкуренцијског савјета, у смислу члана 18. став (9) истог Закона, изриче новчану 

казну привредном субјекту до 10,0% од укупног прихода у претходној години пословања. 
 

Конкуренцијски савјет је утврдио да привредни субјекат АС - Јелах Тешањ није пријавио 

концентрацију, у смислу члана 16. став (1) Закона, будући да је исти стекао контролу над 
привредним субјектом Виспак - Високо, дана 31. јануара 2011. године, те да је законски 

рок за пријаву концентрације истекао дана 15. фебруара 2011. године. 

 
Конкуренцијски савјет је утврдио да је привредни субјекат АС Јелах - Тешањ провео и 

регистровао предметну концентрацију, без рјешења о оцјени концентрације, у смислу 
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члана 18. став (9) Закона, што потврђује и извод Општинског суда Зеница о власничкој 

структури привредног субјекта Виспак – Високо. 
 

Приликом одређивања висине новчане казне Конкуренцијски савјет је узео у обзир да се 

ради о концентрацији која нећи довести до промјена тржишних учешћа на релевантном 

тржишту. Такође, ова концентрација ће осигурати и новчана средства за привредни 
субјекат Виспак - Високо, која ће истом омогућити унапријеђење и раст производње, као и 

задржавање броја запослених. 

 
Такође, Конкуренцијски савјет је узео у обзир да је привредни субјекат АС Јелах - Тешањ у 

потпуности сарађивао благовремено достављајући тражену документацију). 

 
На основу наведеног, Конкуренцијски савјет је изрекао новчану казну привредном субјекту 

АС Јелах - Тешањ од 50.000,00 КМ, што износи између 0,031 - 0,091% укупног прихода 

оствареног у 2010. години, како је наведено у тачки 3. диспозитива овог Рјешења. 

 
У случају да привредни субјекат АС Јелах - Тешањ не изврши уплату изречене новчане 

казне у утврђеном року Конкуренцијски савјет ће затражити од релевантних тијела 

принудно извршење исте, те обрачунати затезну камату за вријеме прекорачења рока 
уплате новчане казне, у складу са прописима Босне и Херцеговине. 

 

7. Поука о правном лијеку 

 

Ово Рјешење је коначно и против истога 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  

 

                             Ибрица Лакишић           

          
 

 

 

 

 

 

 


