
 

  BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

 

по Пријави концентрације привредног субјекта Amgen Inc., Сједињене Америчке Државе 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарајево  

фебруар, 2018. године 



2 

 

  BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

Број: УП-01-26-1-036-15/17 

Сарајево, 08.02.2018. године 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, је на основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. 

став (1) тачка д), а у вези са чл. 12., 14., 16. и 18. Закона о конкуренцији („Службени гласник 

БиХ“, број 48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући по Пријави концентрације привредног субјекта 

Амген Инц., Оне Амген Центер Дриве, Тхоусанд Оакс, ЦА, 91320-1799, Сједињене Америчке 

Државе, поднесеној по адвокату Владимиру Маркушу, ул. Српска 2, 78 000 Бања Лука, 

запримљеној дана 16.11.2017. године под бројем: УП-01-26-1-036-1/17, на 18. (осамнаестој) 

сједници одржаној дана 08.02.2018. године, донио  

 

РЈЕШЕЊЕ 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту продаје готових дозираних 

фармацеутских производа класе АТЦ 3 у Босни и Херцеговини која настаје стицањем 

појединачне контроле привредног субјекта Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand 

Oaks, CA, 91320-1799, Сједињене Америчке Државе, над привредним субјектом Kirin-Amgen 

Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA, 91320-1799, Сједињене Америчке Државе. 

 

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. 

 

 

Образложење 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијси савјет) је дана 

16.11.2017. године, под бројем: УП-01-26-1-036-1/17 запримио Пријаву концентрације (у даљем 

тексту: Пријава) привредног субјекта Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA, 

91320-1799, Сједињене Америчке Државе (у даљем тексту: Подносилац пријаве или Amgen), 

поднесену по адвокату Владимиру Маркушу, ул. Српска 2, 78 000 Бања Лука којом привредни 

субјекат Amgen намјерава стећи појединачну контролу над привредним субјектом Kirin-Amgen 

Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA, 91320-1799, Сједињене Америчке Државе (у 

даљем тексту: Кирин-Амген), стицањем 50% акција. 

 

Подносилац пријаве је самоиницјативно допунио Пријаву у више наврата и то поднесцима: број: 

УП-01-26-1-036-2/17 дана 20.11.2017. године, број: УП-26-1-036-3/17 дана 24.11.2017. године, 

број: УП-01-26-1-036-4/17 дана 24.11.2017. године, број: УП-01-26-1-036-5/17 дана  29.11.2017. 

године, број: УП-01-26-1-036-6/17 дана 05.12.2017. године, број: УП-01-26-1-036-7/17 дана 

06.12.2017. године и број: УП-01-26-1-036-8/17 дана 08.12.2017. године. 

 

Након анализе поднесене Пријаве и допуна Пријаве, Конкуренцијски савјет је дана 30.01.2018. 

године (акт број: УП-01-26-1-036-13/17), Подносиоцу пријаве издао Потврду о пријему 

комплетне и уредне пријаве, у смислу члана 30. став (3) Закона о конкуренцији („Службени 

гласник БиХ“, број 48/05, 76/07 и 80/09) (у даљем тексту: Закон). 

 

Конкуренцијски савјет је у поступку оцјене допуштености предметне концентрације утврдио 

сљедеће чињенице: 

 



3 

 

Пријава је је поднесена, у смислу члана 16. став (1) Закона (правни основ је Уговор о откупу 

акција, закључен дана 30.10.2017. године). 

 

Подносилац пријаве је навео да је захтјев за оцјену концентрације поднио осим у Босни и 

Херцеговини, надлежним тијелима за заштиту конкуренције у (..)**1. Подносилац Пријаве је до 

дана 28.12.2017. године, добио одобрења концентрације од горе наведених тијела за заштиту 

конкуренције, осим из (..)**. 

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници концентрације су привредни субјекти Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand 

Oaks, CA, 91320-1799, Сједињене Америчке Државе и Kirin-Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 

Thousand Oaks, CA, 91320-1799, Сједињене Америчке Државе. 

 

1.1. Привредни субјекат Amgen Inc. 

 

Привредни субјекат Amgen Inc. са сједиштем управе на адреси One Amgen Center Drive, Thousand 

Oaks, CA, 91320-1799, Сједињене Америчке Државе (у даљем тексту: САД), је регистриран под 

бројем 2106150, као јавно друштво листирано за биотехнологију. 

 

Привредни субјекат Amgen је основан у складу са одредбама Општег закона о корпорацијама 

државе Delaware, те је на основу потврде о оснивању корпорације заведен у евиденцију 

Канцеларије државног секретара државе Delaware, дана 31.10.1986. године. 

 

Привредни субјекат Amgen није под контролом ниједног друштва, нити лица, а највећа три 

акционара су привредни субјекат Fidelity Management & Research Co., САД са 7,55% акција, 

привредни субјекат Capital Research & Menagement Co., САД са 7,40% акција и привредни 

субјекат The Vanguard Group Inc., САД са 7.01% акција. 

 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта Amgen су развој, производња и 

испорука иновативних хуманих терапија. Привредни субјекат Amgen развија лијекове у шест 

терапијских области: онкологија, кардио-васкуларне болести, инфламација, здравље костију, 

нефрологија и неуронаука. 

 

Привредни субјекат Amgen производи и продаје готове дозиране фармацеутске производе, који 

су базирани на интелектуалном власништву за које добија лиценце од привредног субјекта Kirin-

Amgen. 

 

Производи привредног субјекта Amgen, између осталог обухватају слиједеће лијекове: Аранесп® 

(дарбепоетин алфа), Енбрел® (етанерцепт), Неулеста® (пегфилграстим), Пролиа® (деносумаб), 

Сенсипар/Мимпара® (синакалцет), XГЕВА® (деносумаб) и НЕУПОГЕН® (филграстим). 

 

Подносилац пријаве на релевантном тржишту Босне и Херцеговине (..)**. 

 

1.1.1. Привредни субјекат  Kirin-Amgen Inc. 

 

Привредни субјекат Kirin-Amgen Inc. са сједиштем управе на адреси One Amgen Center Drive, 

Thousand Oaks, CA, 91320-1799, САД је регистрован под бројем 2250804, као корпорација са 

претежном регистрованом дјелатношћу издавања лиценци за активне фармацеутске састојке који 

су базирани на напредној биотехнологији. 

 

                                                 
1 (..)** - Подаци представљају пословну тајну, у смислу члана 38. Закона о конкуренцији. 

 



4 

 

Привредни субјекат Kirin-Amgen је настао као заједничко улагање између привредног субјекта 

Amgen и привредног субјекта Kirin Holdings Company Ltd., Токио, Јапан (у даљем тексту: Kirin 

Holdings). Привредни субјекти Amgen и Kirin Holdings имају по 50% акција у основном капиталу 

привредног субјекта Kirin-Amgen. 

 

Привредни субјекат Kirin-Amgen издаје лиценце за одређена права на производе која су 

привредни субјекти Amgen и Kirin Holdings пренијели на заједничко улагање, укључујући права 

на лијекове: филграстим (Неупоген®), пегфилграстим (Неулеста®), дарбепоетин алфа 

(Аранесп®), ромиплостим (НПлате®), рекомбинантни хумани еритропоетин и бродалумаб. 

 

Привредни субјекат Kirin-Amgen остварује приходе издавајући лиценце за горе поменуте 

производе, преко своја два матична друштва Amgen и Kirin Holdings, те привредног субјекта 

Johnson & Johnson који је независан од поменутих друштава. 

 

Привредни субјекат Kirin-Amgen на мјеродавном тржишту Босне и Херцеговине (..)**. 

 

 2.  Обавеза пријаве концентрације 

 

Обавеза пријаве концентрације привредних  субјеката, у смислу члана 14. став (1) тачке а) и б) 

Закона, постоји ако укупни годишњи приходи учесника концентрације остварени продајом роба 

и/или услуга на свјетском тржишту износе 100.000.000,00 КМ, по завршном рачуну у години која 

је претходила предметној концентрацији, и да укупан приход сваког од најмање два привредна 

субјекта учесника концентрације остварен продајом роба и/или услуга на тржишту Босне и 

Херцеговине износи најмање 8.000.000,00 КМ, или ако је заједничко тржишно учешће учесника 

концентрације на релевантном тржишту веће од 40,0%. 

 

Укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника концентрације на дан 31.12.2016. 

године: 

 
                                                                                                                                                            Табела 1. 

             КМ Amgen Kirin-Amgen 

             Свијет (..)** (..)** 
 Босна и Херцеговина (..)**  (..)*** 

Извор: подаци из Пријаве, (..)*** 

 

Укупан приход свих учесника концентрације остварен на свјетском тржишту износи (..)** КМ, 

док су на територији Босне и Херцеговине остварили појединачне приходе, (..)** КМ и (..)**. 

 

Подносилац пријаве је остварио приход на тржишту Босне и Херцеговине продајом својих 

производа преко дистрибутера, привредног субјекта (..)** и то углавном продајом лијека (..)**. 

 

Према наведеним подацима (Табела 1.) учесници концентрације не испуњавају услов укупног 

годишњег прихода, из члана 14. став (1) тачка б) Закона, али према подацима из Табеле 2. 

Подносилац пријаве испуњава услов о тржишном учешћу (тржишно учешће на релевантном 

тржишту веће од 40%), прописан чланом 14. став (1) тачка б) Закона. 

 

Такође, Конкуренцијски савјет је утврдио да се ради о екстериторијалној концентрацији обзиром 

да иста, има утицај на тржиште Босне и Херцеговине,  искључиво преко продаје производа 

учесника концентрације на наведеном тржишту, те да је Подносилац пријаве био у обавези 

пријавити концентрацију, у смислу члана 2. став (3) Закона. 

 

3. Правни основ и облик концентрације 

 

Правни основ концентрације је Уговор о откупу акција, закључен дана 30.10.2017. године (у 

даљем тексту: Уговор) између привредних субјеката Kirin-Amgen, Kirin Holdings и Amgen, на 
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основу којег ће привредни субјекат Amgen индиректно, преко привредног субјекта Kirin-Amgen 

стећи 50% акција које су власништво привредног субјекта Kirin-Holdings, што представља прелаз 

из заједничке контроле у појединачну контролу над привредним субјектом Kirin Holdings. 

 

Након реализовања Уговора, привредни субјекат Amgen ће имати 100% акција привредног 

субјекта Kirin-Amgen, самим тим и искључиву контролу  над истим. 

 

У складу са напријед наведеним, на основу члана 12. став (1) тачка б) под 1. Закона, правни облик 

концентрације је стицање контроле једног привредног субјекта над  другим привредним 

субјектом, куповином већине акција у основном капиталу. 

 

4. Правни оквир оцјене концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је у поступку оцјене концентрације примијенио одредбе Закона, Одлуке 

о утврђивању релевантног тржишта („Службени гласник БиХ“, број 18/06 и 34/10), те Одлуке о 

начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката. 

 

5. 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 у производном смислу, 

релевантно тржиште обухвата 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.  

 

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 купњи 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 претежне регистроване дјелатности учесника концентрације, као релевантно 

тржиште производа и/или услуга утврђено је тржиште продаје готових дозираних 

фармацеутских производа класе АТЦ 3, обзиром да је привредни субјекат Amgen присутан на 

тржишту Босне и Херцеговине кроз продају готових дозираних фармацеутских производа класе 

АТЦ 3 путем привредног субјекта  (..)**, док истовремено циљано друштво Kirin-Amgen, путем 

издавања лиценци за активне фармацеутске састојке, као такав није присутан на тржишту Босне 

и Херцеговине. 

 

Будући да Подносилац пријаве продаје своје производе путем дистрибутера, привредног субјекта 

(..)** на подручју цијеле Босне и Херцеговине, релевантно тржиште у географском смислу је 

тржиште Босне и Херцеговине. 

 

Слиједом наведеног, под релевантним тржиштем предметне концентрације, сматраће се 

тржиште продаје готових дозираних фармацеутских производа класе АТЦ 3 у Босни и 

Херцеговини. 

 

6. Анализа тржишта концентрације 

 

Подносилац пријаве је присутан на релевантним тржишту у Босни и Херцеговини кроз продају 

фармацеутских производа, који су базирани на интелектуалном власништву за које добија 

лиценце од привредног субјекта Kirin-Amgen. 
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Преглед тржишних учешћа учесника концентрације и главних конкурената на тржишту продаје 

готових дозираних фармацеутских производа класе АТЦ 3 у Босни и Херцеговини за 2016. 

годину (АТЦ 3, (..)**): 

 
                                                                                                                                                 Табела 2. 

Ред. 

број 

Привредни субјекат Производ АФС Продаја (КМ) Тржишно 

учешће 

1. Amgen (Kirin-Amgen)** (..)** (..)** (..)** (..)** 
2. Galenica/Roche (..)** (..)** (..)** (..)** 

(..)** (..)** (..)** (..)** 
3. Sandoz/Hexal (..)** (..)** (..)** (..)** 
4. Johnson & Johnson (..)** (..)** (..)** (..)** 
5. Hemofarm (..)** (..)** (..)** (..)** 
 Укупно - - (..)** 100% 

Извор: Подати из пријаве (извор података је IMS Health), (..)**  

 

На основу података приказаних у Табели 2., Конкуренцијски савјет је утврдио да је у  2016. 

години тржишни удјел привредног субјекта Amgen, прешао проценат од 40% на тржишту продаје 

готових дозираних фармацеутских производа класе АТЦ 3 ((..)**), што је и био основни разлог 

за пријаву предметне концентрације. 

 

7. Оцјена концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је анализом података, у смислу члана 17. Закона, оцијенио да проведба 

предметне концентрације не води хоризонталном преклапању учесника концентрације, обзиром 

да привредни субјекат Amgen дјелује на силазном тржишту продаје готових фармацеутских 

производа, док привредни субјекат Kirin-Amgen, искључиво обавља дјелатност издавања 

лиценци за готове фармацеутске производе.  

 

Конкуренцијски савјет је закључио да предметна концентрација не спрјечава, ограничава нити 

нарушава тржишну конкуренцију на релевантном тржишту продаје готових дозираних 

фармацеутских производа класе АТЦ 3 у Босни и Херцеговини, јер након провођења 

концентрације тржишни удио привредног субјекта Amgen остаје непромјењен, односно не долази 

до промјене позиција на релевантном тржишту у Босни и Херцеговини. 

 

Имајући у виду наведено, Конкуренцијски савјет је одлучио као у тачки 1. диспозитива овога 

Рјешења. 

 

8. Административна такса 

 

Подносилац пријаве на ово Рјешење, у складу са чланом 2. 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) је 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 овога Рјешења није дозвољена жалба. 
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Незадовољна страна може покренути управни спор пред судом Босне и Херцеговине у року од 

30 дана од дана пријема, односно објаве овог Рјешења. 

 

 

 

                 Предсједник 

 

                   Иво Јеркић 

 

 

 


