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Број: UP-06-26-1-20-8/18 

Сарајево, 08.08.2018. године 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, 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 

Босне и Херцеговине“, број 48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући по Пријави концентрације 

привредног субјекта CROATIA OSIGURANJE д.д., ул. Ватрослава Јагића 33, 10 000 Загреб, 

Република Хрватска, поднесеној путем адвоката Нихада Сијерчића, Фра Анђела Звиздовића 1, 

BC UNITIC, Tower B/II, 71 000 Сарајево, запримљеној дана 10.07.2018. године, под бројем: UP-

06-26-1-20-1/18, на 34. (тридесетчетвртој) сједници одржаној дана 08.08.2018. године, донијело 

је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту услуга техничких прегледа возила у 

Федерацији Босне и Херцеговине, која настаје стјецањем контроле привредног субјекта 

CROATIA OSIGURANJE д.д., ул. Ватрослава Јагића 33, 10 000 Загреб, Република Хрватска 

над привредним субјектом ТЕСТИНГ ЦЕНТАР д.о.о., ул. Бишће поље бб, 88 000 Мостар, 

Босна и Херцеговина, куповином (..)**1 % удјела.  

 

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

 

3. Ово Рјешење је коначно и биће објављено у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“, 

службеним гласилима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

Образложење 

 

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

запримило, дана 10.07.2018. године, под бројем: UP-06-26-1-20-1/18, Пријаву концентрације (у 

даљем тексту: Пријава) привредног субјекта CROATIA OSIGURANJE д.д., ул. Ватрослава Јагића 

33, 10 000 Загреб, Република Хрватска (у даљем тексту: Подносилац пријаве или Croatia 

Osiguranje), поднесену по адвокату Нихаду Сијерчићу, Фра Анђела Звиздовића 1, BC UNITIC, 

Tower B/II, 71000 Сарајево и привредног субјекта ТЕСТИНГ ЦЕНТАР д.о.о., ул. Бишће поље бб, 

88 000 Мостар, Босна и Херцеговина (у даљем тексту: Тестинг Центар или Циљно друштво). 

 

Конкуренцијски савјет је, у складу са чланом 16. став (4) Закона о конкуренцији (у даљем тексту: 

Закон), објавио у дневним новинама Обавјештење о достављеној Пријави (акт број: UP-06-26-1-

20-3/18), у којем су објављени подаци о концентрацији, те су позване све заинтересоване стране 

на достављање писаних коментара у вези провођења исте, што се у предвиђеном року није 

догодило. 

 

Конкуренцијски савјет је у смислу члана 30. став (3) Закона, издао Потврду о комплетној и 

уредној пријави број: UP-06-26-1-20-5/18 дана 30.07.2018. године.  

 

Подносилац пријаве је навео, у смислу члана 30. став (2) Закона, да је захтјев за оцјену 

концентрације поднио, осим у Босни и Херцеговини, надлежним органима за заштиту 

конкуренције у Републици Србији и Републици Македонији, те да је одобрена концентрација од 

стране Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије. 

 

Конкуренцијски савјет је у поступку оцјене допуштености предметне концентрације утврдио 

сљедеће чињенице: 

 

                                                 
1 (..)**- Подаци представљају пословну тајну, у смислу члана 38. Закона о конкуренцији. 
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Пријава је поднесена у смислу члана 16. став (1) Закона.  

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници предметне концентрације су привредни субјекат CROATIA OSIGURANJE д.д., ул. 

Ватрослава Јагића 33, 10 000 Загреб, Република Хрватска и привредни субјекат ТЕСТИНГ 

ЦЕНТАР д.о.о., ул. Бишће поље бб, 88 000 Мостар, Босна и Херцеговина. 

 

1.1. Привредни субјекат CROATIA OSIGURANJE д.д., Подносилац пријаве 

 

Привредни субјекат CROATIA OSIGURANJE д.д., ул. Ватрослава Јагића 33, 10 000 Загреб је 

регистрован у судском регистру Трговачког суда у Загребу под  МБС: 080051022, са основним 

капиталом од 159.115.559,85 КМ (601.575.800,00 кн). 

 

Привредни субјекат Croatia Osiguranje је у већинском власништву привредног субјекта Адрис 

Група д.д., ул. Обала Владимира Назора 1, 52 210 Ровињ, Република Хрватска.  

  

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта Croatia Osiguranje су пружање услуга 

животног и неживотног осигурања.  

 

Привредни субјекат Croatia Osiguranje остварује учешће у власничкој структури капитала 

сљедећих привредних субјеката (повезана привредна друштва): 

 

- Croatia Osiguranje д.д. Мостар, ул. Кардинала Степинца бб, 

- CROTEHNA д.о.о., ул. Николе Кордића бб, Љубушки, 

- ХОТЕЛ ХУМ д.о.о. за угоститељство и туризам, ул. Николе Кордића бб, Љубушки, 

- CROAUTO д.о.о. Мостар, ул. Кнеза Домагоја 11, 

- Croatia remont д.д. Чапљина, ул Тасовчићи бб и 

- ПОНТЕ д.о.о. Мостар, ул. Бискупа Чуле бб. 

 

1.1.1. Привредни субјекат ТЕСТИНГ ЦЕНТАР д.о.о., Циљно друштво 

 

Привредни субјекат ТЕСТИНГ ЦЕНТАР д.о.о., ул. Бишће поље бб, 88 000 Мостар је регистрован 

у Општинском суду у Мостару, под матичним бројем: 58-01-0075-11, са уписаним основним 

капиталом у износу од 2.000,00 КМ, основан  од правне особе ДОТЕР д.о.о. ул. Висока Главица 

3, 88 220 Широки Бријег, Босна и Херцеговина (у даљем тексту: ДОТЕР), са 100% власништвом 

у основном капиталу. 

 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта су пружање услуга „заштите људи, 

околиша и имовине од штетних учинака технологије“ у области технологије возила, затим у 

области цестовног пријевоза, те бављење пословима техничког испитивања и анализе у 

аутомобилској индустрији. 

 

Привредни субјекат Тестинг Центар на дан подношења Пријаве концентрације, са повезаним 

друштвима има (..)** станица за вршење техничког прегледа у Федерацији Босне и Херцеговине, 

а до окончања концентрације требао би стећи додатне дозволе и имати укупно (..)** станица за 

техничке прегледе у Федерацији Босне и Херцеговине. 

 

Привредни субјекат Тестинг Центар остварује учешће у власничкој структури капитала 

сљедећих привредних субјеката (повезана привредна друштва): 

 

- АУТОЦЕНТАР д.о.о. Широки Бријег, ул. Фра Дидака Бунтића број 27, Широки Бријег, 

- БХ АУТО д.о.о. Горажде, ул. Мухидина Машића Муње број 10, Горажде, 

- АПРО МЕХАНИЗАЦИЈА д.о.о. Мостар, ул. Бишће поље бб, Мостар, 

- КАМИОН ЦЕНТАР д.о.о. Бихаћ, ул. Пут Армије БиХ бб, Бихаћ и 
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- АГРОМАН д.о.о. Томиславград-у стечају (контролу врши стечајни управник). 

 

Циљно друшво има 4.1548 % дионица у власничкој структури привредног субјекта АЛТРА д.д. 

Широки Бријег, ул. Фра Дидака Бунтића број 77, Широки Бријег, које ће бити пренесене на треће 

лице прије финализације концентрације. 

 

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 заједнички тржишни удио учесника 

концентрације на релевантном тржишту већи од 40,0%. 

 

Укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника предметне концентрације на дан 

31.12.2017. године: 

 
                                                                                                                                                           Табела 1. 

КМ Адрис Група                  Тестинг Центар 

Свијет (..)** - 

Босна и Херцеговина (..)*** (..)** 

Извор: подаци из Пријаве, ***обухвата приход Цроатиа Осигурања и повезаних друштава. 

           

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

територији Босне и Херцеговине остварили појединачне приходе, привредни субјект Croatia 

Osiguranje (..)** КМ и привредни субјект Тестинг Центар (..)** КМ. 

  

Слиједом наведеног учесници концентрације испуњавају услов укупног годишњег прихода, из 

члана 14. став (1) тачака а) и б) Закона, те су обавезни поднијети пријаву концентрације.  

 

Према наведеним подацима (Табела 1.) привредни субјекти учесници концентрације испуњавају 

услове укупног годишњег прихода, из члана 14. став (1) Закона. 

 

3. Правни основ и правни облик концентрације 

 

Правни основ концентрације је Уговор о купопродаји удјела закључен дана 28.06.2018. године 

између привредног субјекта ДОТЕР (продавац) и привредног субјекта Croatia Osiguranje (купац), 

којим ће привредни субјекат Croatia Osiguranje стећи (..)**% удјела у власничкој структури 

привредног субјекта Тестинг Центар. 

 

Након провођења концентрације, Подносилац пријаве ће имати (..)**% удјела у основном 

капиталу привредног субјекта Тестинг Центар, самим тим и искључиву контролу над истим и 

повезаним друштвима поменутог. 

 

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

облик концентрације је стицање контроле привредног субјекта Croatia Osiguranje над другим 

привредним субјектом Тестинг Центар, куповином већине удјела 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 критеријима за оцјену концентрација привредних субјеката. 
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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 којем привредни субјект 

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 претежне регистроване дјелатности учесника концентрације, релевантно 

тржиште производа и/или услуга у конкретном случају је тржиште услуга техничких прегледа 

возила. 

 

Конкуренцијски савјет је утврдио да је релевантно тржиште предметне концентрације у 

географском смислу тржиште Федерације Босне и Херцеговине, обзиром да се станице за 

технички преглед Циљног друштва налазе, искључиво на подручју Федерације Босне и 

Херцеговине. 

 

Слиједом наведеног, под релевантним тржиштем предметне концентрације, сматраће се 

тржиште услуга техничких прегледа возила у Федерацији Босне и Херцеговине. 

 

6. Анализа тржишта концентрације 

 

Преглед тржишних удјела учесника концентрације и главних конкурената на тржишту пружања 

услуга техничких прегледа возила у Федерацији Босне и Херцеговине за 2017. годину: 
                                                                                                                                                              Табела 2.                        

Р.б. Привредни субјект Број техничких прегледа у 

ФБиХ у 2017. години 

Тржишни удјел 

  1. Тестинг Центар (са повезаним 

др.) 

(..)** (..)**% 

  2. Аграм (..)** (..)**% 

  3. Ремис (..)** (..)**% 

   4. Аутоцентар БХ (..)** (..)**% 

   5. ОСИНГ (..)** (..)**% 

   6. Croatia Osiguranje (..)** (..)**% 

   7. Аса Ассистанце  (..)** (..)**% 

   8. ГМЦ Инжењеринг (..)** (..)**% 

   9. Аутоделта (..)** (..)**% 

10. Остали (..)** (..)**% 

УКУПНО (..)** 100,00% 

Укупно (1+6) (..)** (..)**% 

Извор: подаци из Пријаве 

 

Према подацима из Табеле 2. привредни субјекат Croatia Osiguranje на тржишту Босне и 

Херцеговине има тржишни удио од (..)**% док привредни субјект Тестинг Центар има тржишни 

удио од (..)**% на тржишту  услуга техничких прегледа возила у Федерацији Босне и 

Херцеговине. Заједнички тржишни удио који стичу предметном концентрацијом износи (..)**%.   
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7. Оцјена концентрације 

 

Конкуренцијски савјет анализом релевантних података приказаних у Табели 2., у смислу члана 

17. Закона, оцијенио је да ће се провођењем предметне концентрације повећати тржишни удио 

Подносиоца пријаве на релевантном тржишту услуга техничких прегледа возила у Федерацији 

Босне и Херцеговине, али да неће доћи до стварања његовог доминантног положаја и 

нарушавања ефикасне тржишне конкуренције. 

 

Конкуренцијски савјет је тако утврдио да предметна концентрација не спречава, ограничава нити 

нарушава тржишну конкуренцију на релевантном тржишту услуга техничких прегледа возила у 

Федерацији Босне и Херцеговине, те је одлучио као у тачки 1. диспозитива  овог Рјешења. 

 

8. Административна такса 

 

Подносилац пријаве на ово Рјешење, у складу са чланом 2. Тарифни број 107. тачка д) Одлуке о 

висини административних такси у вези са процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, 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 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. 

 

 

 

 

              Предсједница 

 

               Адиса Бегић 

 

 

 

 

 

 


