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      BOSNA I HERCEGOVINA 

           Konkurencijsko vijeće 

 

 
              БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

                 Koнкурeнциjски сaвjeт 

 

 

Број: УП-02-26-1-037-8/17 

Сарајево: 11.01.2018. године 

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

12, 14, 16. и 18. Закона о конкуренцији (''Службени гласник БиХ'', бр. 48/05, 76/07 и 80/09), 

рјешавајући по Пријави концентрације поднесеној од стране привредног субјекта БСО д.д. 

Сарајево, Трг међународног пријатељства бр. 20, 71000 Сарајево, кога заступа Адвокатско 

друштво ''МИЛАС, МАРТИНОВИЋ & ПАРТНЕРИ'' Љубушки, Писарница Сарајево, ул. Азизе 

Шаћирбеговић бр. 10, 71000 Сарајево, запримљеној дана 20.11.2017. године, под бројем: УП-02-

26-1-037-1-/17, Конкуренцијски савјет на 16. (шеснаестој) сједници одржаној дана 11.01.2018. 

године, донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација која ће настати на тржишту пружања услуга 

неживотног осигурања на територији Босне и Херцеговине, стицањем контроле привредног 

субјекта БСО д.д. Сарајево, Трг међународног пријатељства бр. 20, 71000 Сарајево над 

привредним субјектом ЗОВКО ОСИГУРАЊЕ д.д. Жепче, Голијешница бб, 72230 Жепче, 

куповином цјелокупног пакета акија. 

 

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

 

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

гласилима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

                  Конкуренцијски савјет је дана 20.11.2017. године, под бројем: УП-02-26-1-037-1-/17 

запримио Пријаву концентрације (у даљем тексту: Пријава) привредног субјекта БСО д.д. 

Сарајево, Трг међународног пријатељства бр. 20, 71000 Сарајево (у даљем тексту БСО или 

Подносилац пријаве), кога заступа Адвокатско друштво ''МИЛАС, МАРТИНОВИЋ & 

ПАРТНЕРИ'' Љубушки, Писарница Сарајево, ул. Азизе Шаћирбеговић бр. 10, 71000 Сарајево и 

привредног субјекта ЗОВКО ОСИГУРАЊЕ д.д. Жепче, Голијешница бб, 72230 Жепче (у даљем 

тексту: ЗОВКО ОСИГУРАЊЕ или Циљно друштво). 

  

Пријава се односи на стицање контроле привредног субјекта БСО над привредним 

субјектом ЗОВКО ОСИГУРАЊЕ, куповином цјелокупног пакета акција, у смислу одредби члана 

12. став (1) тачка б) под 1) Закона о конкуренцији (''Службени гласник БиХ'', бр. 48/05, 76/07 и 

80/09 - у даљем тексту Закон). 

 

Увидом у сву достављену документацију, утврђено је да је Пријава поднесена у 

прописаном року, у складу са чланом 16. став 1) Закона, али да није потпуна у смислу члана 30. 

Закона. У складу са тим Конкуренцијски савјет је од Подносиоца пријаве актом број: УП-02-26-1-

037-2/17 од 30.11.2017. године затражио допуну Пријаве. Подносилац пријаве је поднеском 

запримљеним под бројем: УП-02-26-1-037-3/17 од 06.12.2017. године, доставио тражену допуну 

Пријаве.  
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Конкуренцијски савјет је у складу са чланом 16. став (4) Закона дана 13.12.2017. године 

под бројем: УП-02-26-1-037-4/17 донио Обавјештење о пријави концентрације, које је истог дана 

актом број: УП-02-26-1-037-5/17 достављено на објаву у дневне новине Босне и Херцеговине 

(објављено 18.12.2017. године у Дневном авазу). На предметно Обавјештење нису достављени 

коментари заинтересованих страна. 

 

Након анализе поднесене Пријаве, Конкуренцијски савјет је дана 11.01.2018. године 

под бројем УП-02-26-1-037-6/17, Подносиоцу пријаве издао Потврду о пријему комплетне и 

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

 

Према наводима Подносиоца пријаве, исти нема намјеру поднијети захтјев за оцјену 

концентрације овлаштеним тијелима изван територије Босне и Херцеговине. 

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници концентрације су привредни субјекат БСО и привредни субјекат ЗОВКО 

ОСИГУРАЊЕ. 

 

1.1. БСО (Подносилац пријаве) 

 

Привредни субјекат БСО, пуним називом БОСНА-СУНЦЕ ОСИГУРАЊЕ д.д. Сарајево, са 

сједиштем на адреси Трг међународног пријатељства бр. 20, 71000 Сарајево, чија је основна 

дјелатност пружање услуга животног и неживотног осигурања. 

 

Према актуелном изводу из судског регистра Општинског суда у Сарајеву број: 065-0-РегЗ-

17-008856 од 09.11.2017. године, привредни субјекат БСО регистрован је са матичним бројем 

уписа: 65-02-0001-09 (стари број: 1-15274) и ЈИБ: 4200213140004. 

 

Власничка структура привредног субјекта БСО прије провођења концентрације (на дан 

30.09.2017. године) приказана је у Табели бр. 1 како слиједи. 

 

 Табела бр. 1 

Ред. 

бр. 
Привредни субјекти - акционари 

Власничко 

учешће (%) 

1. (..)**1 (..)** 
2. (..)** (..)** 
3. (..)** (..)** 
4. (..)** (..)** 
5. (..)** (..)** 
6. (..)** (..)** 
7. (..)** (..)** 
8. (..)** (..)** 
9. (..)** (..)** 
10. (..)** (..)** 
11. (..)** (..)** 
12. (..)** (..)** 
13. (..)** (..)** 
14. (..)** (..)** 
15. (..)** (..)** 

                                                 
1 подаци представљају пословну тајну у смислу члана 38. Закона о конкуренцији 
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16. (..)** (..)** 
 УКУПНО 100 

Извор: подаци из Пријаве на основу података из Регистра вриједносних папира у Федерацији БиХ 

 

Повезана друштво у којем привредни субјекат БСО има 10% или више учешћа у основном 

капиталу или 10% или више права гласа су сљедећи  привредни субјекти: 

- Приватна здравствена установа – ПОЛИКЛИНИКА СУНЦЕ-АГРАМ Сарајево, ул. Трг 

међународног пријатељства бр. 20, Сарајево - Нови Град, 71000 Сарајево, основне дјелатности 

опће медицинске праксе, специјалистичке медицинске праксе и остале дјелатности здравствене 

заштите, са 100% власничког учешћа привредног субјекта БСО; 

 

- Друштво са ограниченом одговорношћу – АГЕНЦИЈА СУНЦЕ Сарајево ул. Трг међународног 

пријатељства бр. 20, Сарајево - Нови Град, 71000 Сарајево, основне дјелатности унутрашње и 

вањске трговине свих врста производа, са 100% власничког учешћа привредног субјекта БСО; 

 

- СУНЦЕ МЕДИЦАЛ д.о.о. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и 

услуге Сарајево, ул. Трг међународног пријатељства бб, Сарајево - Нови Град, 71000 Сарајево, 

основне дјелатности производње непрехрамбених производа, са 100% власничког учешћа 

привредног субјекта БСО; 

 

1.2. ЗОВКО ОСИГУРАЊЕ (Циљно друштво) 

 

Привредни субјекат ЗОВКО ОСИГУРАЊЕ, пуним називом ЗОВКО ОСИГУРАЊЕ д.д. 

Жепче-дионичко друштво за осигурање имовине и особа, са сједиштем на адреси Голијешница бб, 

72230 Жепче, чија је основна дјелатност пружање услуга неживотног осигурања. 

 

Према актуелном изводу из судског регистра Општинског суда у Зеници број: 043-0-РегЗ-17-

002992 од 08.11.2017. године, привредни субјекат ЗОВКО ОСИГУРАЊЕ регистрован је са 

матичним бројем уписа: 43-02-0001-08 (стари број: 3-466) и ЈИБ: 4218249840009. 

 

Привредни субјекат ЗОВКО ОСИГУРАЊЕ је у (..)** власништву (..)**. 

 

Привредни субјекат ЗОВКО ОСИГУРАЊЕ нема повезаних друштава у којима има 10% или 

више учешћа у основном капиталу или 10% или више права гласа. 

 

2. Правни оквир концентрације 
 

Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене допуштености предметне 

концентрације примијенио одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта 

(''Службени гласник БиХ'', бр. 18/06 и 34/10) и Одлуке о начину подношења пријаве и 

критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката (''Службени гласник БиХ'', бр. 

34/10). 

 

3. Правни основ и облик концентрације 

 

Правни основ концентрације, у смислу члана 12. став (1) тачка б) под 1) Закона, је стицање 

контроле једног привредног субјекта над другим привредним субјектом, на начин да је привредни 

субјекат БСО стекао 5.000 дионица привредног субјекта ЗОВКО ОСИГУРАЊЕ.  

 

До стицања контроле дошло је дана 09.11.2017. године, закључивањем Уговора о купопродаји 

пакета вриједносних папира изван берзе број: 02К-17, између привредног субјекта БСО као купца 
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и физичког лица Зовко Драгана као продавца, којим привредни субјекат БСО стиче потпуну 

контролу над привредним субјектом ЗОВКО ОСИГУРАЊЕ. Предмет уговора су 5.000 акција 

ознаке ЗОВЗР, идентификационог броја (ИСИН): БАЗОВЗР00006 емитента ЗОВКО ОСИГУРАЊЕ. 

 

4. Обавеза пријаве концентрације  

 

        У складу са чланом 14. Закона, анализирани су подаци из Пријаве ради утврђивања 

постојања услова за обавезу пријаве концентрације, а везано за укупан годишњи приход учесника 

концентрације у години која је предходила концентрацији (Табела бр. 2). 

 

      Табела бр. 2 

Укупан приход учесника у концентрацији остварен у 2015. години 

Привредни субјекат БСО ЗОВКО ОСИГУРАЊЕ 

Босна и Херцеговина 33.331.234,00 КМ 20.217.595,00 КМ 

Свијет - - 

Извор: подаци из Пријаве 

 

Према подацима из Табеле бр. 2, учесници концентрације у 2016. години остварили су 

укупан годишњи приход који подлијеже обавези пријаве концентрације. 

 

5. Релевантно тржиште 

 

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 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, уобичајну 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 за предметну концентрацију одређено је према основној дјелатности 

и географском подручју на којем учесници у концентрацији обављају дјелатност. 

 

Узимајући у обзир дјелатности које обављају учесници у концентрацији, а посебно Циљно 

друштво, Конкуренцијски савјет је као релевантно тржиште производа у конкретном случају 

одредио тржиште пружања услуга неживотног осигурања. 

 

Узимајући у обзир територију на којој послују учесници у концентрацији, а посебно 

Циљно друштво, Конкуренцијски савјет је као релевантно тржиште у географском смислу 

одредио тржиште територије Босне и Херцеговине.  

Слиједом наведеног, под релевантним тржиштем предметне концентрације сматра се 

тржиште пружања услуга неживотног осигурања на територији Босне и Херцеговине.   
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6. Анализа релевантног тржишта 

 

Тржишна учешћа учесника концентрације и њихових конкурената на релевантном тржишту у 

2016. години израчунати на основу укупне премије осигурања наведени су у Табели бр. 3 како 

слиједи. 

 

                        Табела бр. 3 

Ред. бр. Привредни субјекат Укупна премија (у 000) Тржишно учешће (%) 

1. Еурохерц 53.871 10,67 

2. Сарајево 51.506 10,21 

3. БСО 44.110 8,74 

4. Цроатиа 38.924 7,71 

5. Триглав (ФБиХ) 30.011 5,95 

6. Wиенер 27.302 5,41 

7. Униqа 26.106 5,17 

8. ВГТ 25.544 5,06 

9. Дрина 24.413 4,84 

10. Дунав 20.697 4,10 

11. АСА 19.567 3,88 

12. ЗОВКО ОСИГУРАЊЕ 19.457 3,86 

13. Нешковић 16.262 3,22 

14. Брчко-гас 15.266 3,02 

15. Атос 13.396 2,65 

16. Цамелиа 13.298 2,63 

17. Аура 12.134 2,40 

18. Триглав (РС)   9.833 1,95 

19. Граwе (ФБиХ)   8.827 1.75 

20. Микрофин   8.665 1,72 

21. Гарант   7.490 1,48 

22. Централ   6.124 1,21 

23. Еурос   5.805 1,15 

24. Крајина   4.160 0,82 

25. САС   1.087 0,22 
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26. Меркур БХ      806 0,16 

27. Граwе       17 0,00 

УКУПНО: 504.678 100 

УКУПНО (3+12):     63.567 12,6 

Извор: подаци из Пријаве на основу података Агенције за осигурање у Босни и Херцеговини 

 

Према подацима добијеним на основу критеријума укупне премије остварене на 

релевантном тржишту Босне и Херцеговине у 2016. години, привредни субјекат  БСО је имао 

тржишно учешће од 8,74%, а привредни субјекат ЗОВКО ОСИГУРАЊЕ тржишно учешће од 

3,86,%. 

 

Након провођења предметне концентрације укупно учешће учесника у концентрацији на 

релевантном тржишту износиће 12,6%. 

 

7. Оцјена концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је анализом података достављених у Пријави (Табела бр. 3) 

оцијенио да провођењем предметне концентрације неће доћи до значајног повећања тржишног 

учешћа учесника у концентрацији, а тиме ни битније промјене тржишне структуре релевантног 

тржишта.  

 

У складу са наведеним, Конкуренцијски савјет је сматра да предметна концентрација неће 

спрјечавати, ограничавати, нити нарушити тржишну конкуренцију на релевантном тржиштиу, те 

је одлучило као у тачки 1. диспозитива овог Рјешења. 

 

8. Административна такса 

 

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

тачка д) под 1) Одлуке о висини административних такси у вези с процесним радњама пред 

Конкуренцијским савјетом (''Службени гласник БиХ'', бр. 30/06 и 18/11) дужан је 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 овог Рјешења. 

 

 

 

Предсједник 

  

           Иво Јеркић 
 


