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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

        БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

Број: 01-26-1-014-12-II/11 

Сарајево, 08.12.2011. године 

 

 

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", бр. 48/05, 76/07 и 80/09),  а рјешавајући по 

Закључку о покретању поступка по службеној дужности за оцјену концентрације број: 01-26-1-

014-1-II/11 од 29.9.2011. године између привредних субјекaта МГ Минд д.о.о. Мркоњић Град, 

Подбрдо бб, Мркоњић Град, Босна и Херцеговина и  Тржница а.д. Бања Лука, Иве Лоле Рибара 

4, Бања Лука, Босна и Херцеговина, 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 пружања услуга тржница и пијаца на 

велико и мало на подручју Републике Српске, настала куповином већине акција од стране 

привредног субјекта МГ Минд д.о.о. Мркоњић Град, Подбрдо бб, 70260 Мркоњић Град у 

привредном субјекту Тржница а.д Бања Лука, Иве Лоле Рибара 4, 78000 Бања Лука. 

 

2. Утврђује се да привредни субјекат МГ Минд.о.о. Мркоњић Град, Подбрдо бб, 70260 

Мркоњић Град није поднио Пријаву концентрације у законом предвиђеном року, у смислу  

члана 16. став (1) Закона о конкуренцији, 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 МГ Минд д.о.о. Мркоњић Град, Подбрдо бб, 70260 Мркоњић 

Град у износу од 40.000,00 КМ, коју је дужан платити у року од 8 дана од дана пријема овог 

Рјешења. 

 

       У случају да се изречена новчана казна не уплати у наведеном року иста ће се наплатити            

присилним  путем, уз обрачунавање затезне камате за вријеме прекорачења рока, према 

важећим прописима  Босне и Херцеговине. 

 

4. Ово Рјешење се уписује у Регистар концентрација. 

 

5. 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 

 

Слиједом информација објављених у дневним новинама “Независне новине“, дана 11.3.2011. 

године, Конкуренцијски савјет је провео прелиминарне активности на прикупљању података у 

вези могуће концентрације између привредног субјекта МГ Минд д.о.о. Мркоњић Град, 

Подбрдо бб, Мркоњић Град, Босна и Херцеговина (у даљем тексту: „МГ Минд“) и привредног 

субјекта Тржница а.д. Бања Лука, Иве Лоле Рибара 4, Бања Лука, Босна и Херцеговина (у 

даљем тексту: „Тржница“). 

 

Према објављеним информација привредни субјекат МГ Минд је дана 9.3.2011. године на 

Бањалучкој берзи откупио више од 50% акција привредног субјекта Тржница чиме је постао 
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већински власник наведеног привредног субјекта посједујући 75,345 % акција узимајући у 

обзир да је до тада привредни субјекат МГ Минд већ био власник 24,919 % акција привредног 

субјекта Тржница. 

Остатак акција од 24,655% се налазило претежно у власништву Пензионог резервног фонда а.д. 

Бања Лука, Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука и одређених физичких лица. 

 

Ради утврђивања обавезе подношења пријаве концентрације, у складу са чланом 14. Закона о 

конкуренцији (у даљем тексту: Закон), Конкуренцијски савјет је од Агенције за посредничке, 

информатичке и финансијске услуге Бања Лука, актом број: 01-26-10-93-I/11 од 17.3.2011. 

године  затражио доставу годишњег финансијског извјештаја привредног субјекта МГ Минд за 

2010. годину, а дана  26.4.2011. године актом број: 01-26-10-127-1-I/11 године и годишњи 

финанасијски извјештај за привредни субјекат Тржница. 

 

Конкуренцијски савјет анализом прикупљених података оцијенио је да постоји основана сумња 

да концентрација између привредних субјеката МГ Минд и Тржница није пријављена, односно 

проведена у складу са одредбама Закона, те је донио Закључак о покретању поступка по 

службеној дужности оцјене предметне концентрације број: 01-26-1-014-1-II/11 дана 29.9.2011. 

године (у даљем тексту: Закључак). 

 

Конкуренцијски савјет је привредном субјекту МГ Минд доставио Закључак на одговор актом 

број: 01-26-1-014-5-II/11 дана 29.9.2011. године, у складу са чланом 33. Закона те у смислу 

члана 30. Закона и чл. 9., 10. и 11. Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за 

оцјену концентрација привредних субјеката („Службени гласник БиХ“, број 34/10) и затражио 

доставу релевантне документације и информација. 

Конкуренцијски савјет је дана 20.10.2011. године под бројем: 01-26-1-014-6-II/11 запримио 

поднесак привредног субјекта МГ Минд путем којег је исти, у смислу члана 33. став (3) Закона, 

затражио продужење рока за доставу одговора и документације након којег је Конкуренцијски 

савјет  дана 26.10.2011. године актом број: 01-26-1-014-7-II/11 привредном субјекту МГ Минд 

одобрио продужење рока за доставу одговора и документације за додатних 10 дана. 

У остављеном року привредни субјекат МГ Минд  је доставио свој одговор и дјелимично 

тражене информације и податке поднеском број: 01-26-1-014-8-II/11 дана 2.11.2011. године и 

поднеском број: 01-26-1-014-9-ИИ/11 дана 10.11. 2011. године, након чега је Конкуренцијски 

савјет поново затражио доставу документације и података актом број: 01-26-1-014-10-II/11 дана 

11.11.2011. године. Привредни субјекат МГ Минд је тражену допуну доставио поднеском број: 

01-26-1-014-11-II/11 дана 17.11. 2011. године 

 

У одговору на Закључак наводи се, између осталог, да привредни субјекат МГ Минд сматра да 

су учесници концентрације у укупно оствареним годишњим приходима у 2010. години имали 

релативно мала учешћа прихода које су остварили продајом роба из асортимана опреме за 

домаћинство и бијеле технике индиректно наводећи исто као разлог неподношења пријаве 

концентрације Конкуренцијском савјету. 

 

Конкуренцијски савјет је након анализе свих прикупљених података у поступку оцјене 

концентрације утврдио сљедеће чињенице: 

 

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници концентрације су привредни субјекти МГ Минд д.о.о. Мркоњић Град, Подбрдо бб, 

Мркоњић Град, Босна и Херцеговина и Тржница а.д. Бања Лука, Иве Лоле Рибара 4, Бања Лука, 

Босна и Херцеговина. 
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1.1. Привредни субјекат МГ Минд 

 

Привредни субјекат МГ Минд д.о.о. Мркоњић Град, Подбрдо бб, Мркоњић Град уписан је у 

судски регистар Окружног привредног суда у Бањој Луци под матичним бројем: 1-11812-00, са 

уписаним и уплаћеним капиталом од 687.736,00 КМ. 

Оснивач и власник привредног субјекта МГ Минд је физичко лице Младен Милановић, Јована 

Цвијића бб, Мркоњић Град који је такође власник 64,88% акција привредног субјекта Мркоњић 

путеви а.д. Мркоњић Град и 100% акција привредног субјекта Меркур а.д. Бања Лука. 

 

Сједиште привредног субјекта МГ Минд је у Мркоњић Граду, а своје малопродајне објекте 

посједује у Бањој Луци, Рибнику, Бијељини, Брчко Дистрикту, Прњавору и Добоју. Тренутно 

запошљава око 170 радника. 

 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта МГ Минд су трговина на мало 

електричним апаратима и бијелом техником и изградња, одржавање и заштита путева. У 

продајном асортиману бијеле технике и електричних апарата нуди производе произвођача 

Алфа Плам Врање, Горење, Кончар, Самсунг и др.   

У саставу предузећа се налази и пословна јединица МГ Путеви Прњавор која обавља послове 

одржавања и изградње путева. 

 

1.1.1. Повезана друштва привредног субјекта МГ Минд 

 

Привредни субјекат МГ Минд је власник 29,75% акција привредног субјекта Босна трговина 

а.д. Бања Лука,  68,39% акција привредног субјекта Шумапродукт а.д. Требиње и 100% акција 

привредног субјекта Атом минд д.о.о. Београд  (који посједује 70% акција привредног субјекта 

Желнид а.д. Београд). 

 

Привредни субјекат Босна трговина а.д. Бања Лука, Краља Петра и Карађорђевића 97, 78000 

Бања Лука дјелује на подручју дјелатности трговине на велико и мало. 

 

Привредни субјекат Шумапродукт а.д. Требиње, Трг Петрал бр.1, 89000 Трбиње, уписан је у 

судски регистар Основног суда у Требињу под бројем: Fi-56/05 од 04.04.2005. године, број 

регистарског улошка: Ru-1-1735-00. 

 

Основна дјелатност привредног субјекта Шумапродукт а.д. Требиње је прерађивачка 

индустрија. 

 

Привредни субјекат Атом Минд д.о.о., Граховска 27, 11000 Београд, Република Србија је 

основан од стране привредног субјекта МГ Минд, уписан у Агенцију за привредне регистре у 

Београду под матичним бројем: 20472286, по основу Рјешења број: 136424/2008.  

 

Основна дјелатност привредног субјекта Атом Минд д.о.о. је изнајмљивање властитих или 

изнајмљених некретнина и управљање њима. 

 

Привредни субјекат Желнид а.д. Београд, Немањина 6, 11000 Београд је уписан у регистар 

Агенције за привредне регистре под матичним бројем: 07006829, по основу Рјешења број: 

12397/200. 

 

Основна дјелатност привредног субјекта Желнид а.д. Београд је издавање књига, брошура и 

других публикација. 
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1.2. Привредни субјекат Тржница 

 

Привредно друштво за тржничке услуге и трговину Тржница а.д. Бања Лука, Иве Лоле Рибара 

4, Бања Лука је уписано у судски регистар Окружног привредног суда у Бањој Луци дана 

5.9.2001. године под матичним бројем: 1-42-00. 

 

Оснивачи привредног субјекта Тржница су акционари према списку Централног регистра 

хартија од вриједности а.д. Бања Лука са оснивачким капиталом од 26.227.899,00КМ. 

 

У структури власника акција привредног субјекта Тржница прије провођења предметне 

концентрације привредни субјекат МГ Минд је посједовао 24,919% акција, привредни субјекат 

Дамјан д.о.о. Бања Лука 17,378% акција, док су остале акције биле у власништву Пензионог 

резервног фонда а.д. Бања Лука, Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука и одређених физичких 

лица. 

   

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта Тржница су пружање услуга тржница 

и пијаца на велико и мало и трговина мјешовитом робом на велико и мало, угоститељске услуге 

и транспорт за властите потребе и потребе других правних и физичких лица. Тржничке услуге 

обухватају издавање тезги и пословних простора за промет пољопривредних производа, 

издавање простора за сточну пијацу, пијацу рабљене робе, ауто пијацу и кванташку пијацу.  

 

Услуге тржница и пијаца на велико и мало пружају се унутар Тржног центра „Градска 

тржница“, „Нова пијаца“, Тржница и сточна пијаца Котор Варош, сточна пијаца Бронзани 

Мејдан и Тржни центар Источно Ново Сарајево. 

 

1.2.1. Повезана друштва привредног субјекта Тржница 

 

Привредни субјекат Тржница је власник привредног субјекта ПСЦ ТАМ а.д. Бања Лука са 

83,33% акција. 

 

Привредни субјекат ПСЦ ТАМ а.д. Бања Лука, Улица Бранка Поповића бр. 312, 78000 Бања 

Лука је уписан у судски регистар у Основном суду Бања Лука у регистарском улошку број: 1-

278-00, а на основу рјешења број: U/I1568/2002 од 4.9.2001. године.  

 

Основна дјелатност привредног субјекта ПСЦ ТАМ а.д. Бања Лука је одржавање и поправка 

моторних возила. 

 

2. Обавеза пријаве концентрације 

 

Обавеза пријаве концентрације привредних субјекта, 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 нивоу 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 остварена 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%. 

 

Укупан годишњи приход привредних субјеката учесника предметне концентрације, на дан 31. 

децембра 2010. године, износио је:                                                                                Табела 1.                                                                                      

 МГ Минд Тржница 

 КМ КМ 

Свијет (..)*
1
 - 

БиХ (..)* (..)* 
Извор: подаци из Пријаве и релевантне документације 

                                                           
1
 (..)* -Подаци представљају пословну тајну 
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Годишњи приход учесника концентрације представља укупан приход (без пореза на додану 

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 (''Службени гласник БиХ'', бр. 

34/10). 

 

Конкуренцијски савјет је утврдио да су привредни субјекти учесници концентрације у 2010. 

години остварили укупан приход који подлијеже обавези пријаве концентрације, у складу са 

чланом 14. став (1) тачка б) Закона. 

 

 

3. Правни оквир оцјене концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене предметне концентрације примијенио 

одредбе Закона, Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација 

привредних субјеката, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта (''Службени гласник БиХ'', 

бр. 18/06 и 34/10) и Закона о управном поступку (''Службени гласник БиХ'', бр. 29/02, 12/04, 

88/07 и 93/09). 

 

 

 4.  Правни основ и облик концентрације 
 

Привредни субјекат МГ Минд је дана 15.3.2011. године објавио Обавјештење о стицању акција  

привредног субјекта Тржница на основу које је настала обавеза објављивања понуде за 

преузимање свих акција са правом гласа, након чега је дана 13.4.2011. године објавио Јавну 

понуду за преузимање акција привредног субјекта Тржница. Јавна понуда је истекла дана 

13.5.2011 године приликом које није било измјена у односу на почетну понуду за преузимање. 

Привредни субјекат МГ Минд је том приликом преузео 3.493.973 дионице. Након завршетка 

понуде привредни субјекат МГ Минд је располагао са 23.255.508 акција са правом гласа 

привредног субјекта Тржница, односно са 88,6671% укупног броја емитованих акција са 

правом гласа.  

 

Правни облик концентрације у складу са чланом 12. став (1) тачка б) под 1) Закона, представља 

стицање контроле једног привредног субјекта над више других привредних субјеката, односно 

дијелова другог привредног субјекта и то стицањем и куповином већине дионица. 

 

 

6. Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште, у смислу члана 3. Закона, те члана 4. и 5. Одлуке о утврђивању 

релевантног тржишта, чини тржиште одређених производа и/или услуга који су предмет 

обављања дјелатности на одређеном географском подручју. 

 

Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште 

производа обухвата све производе и/или услуге које потрошачи сматрају међусобно 

замјењивим с обзиром на њихове битне карактеристике, квалитет, намјену, цијену или начин 

употребе. 

 

Према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште у 

географском смислу обухвата цијелу или дио територије Босне и Херцеговине, на којој су 

тржишни конкуренти активни у продаји и/или куповини релевантног производа под једнаким 

или довољно уједначеним условима који то тржиште битно разликују од услова тржишне 

конкуренције на сусједним географским тржиштима. 
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Релевантно тржиште према предмету пословања учесника у концентрацији је тржиште 

пружања услуга тржница и пијаца на велико и мало, док је релевантно тржиште према 

територији на којој послују учесници концентрације територија Републике Српске. 

 

На основу наведеног као релевантно тржиште предметне концентрације утврђено је тржиште 

пружање услуга тржница и пијаца на велико и мало у Републици Српској. 

 

7. Оцјена предметне концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је анализом релевантних података оцијенио да ће, у смислу члана 17. 

Закона, предметна концентрација имати одређене дугорочне позитивне економске ефекте на 

пружање услуга тржница и пијаца на велико и мало на подручју Републике Српске 

унапријеђењем квалитета истих кроз стицање нових и повећања искориштености постојећих 

ресурса. 

 

Конкуренцијски савјет је оцијенио допуштеном предметну концентрацију, те у смислу члана 

18. став (2) тачка а) Закона, донио одлуку наведену у диспозитиву овога Рјешења. 

 

 

7.  Новчана казна 
 

Конкуренцијски савјет је током провјере прикупљених података оцијенио да је концентрација 

проведена без претходног рјешења Конкуренцијског савјета, у смислу члана 18. став (9) Закона, 

којим се потврђује усклађеност предметне концентрације из чл. 12. и 14. Закона. 

 

Такође, у току провјере података Конкуренцијски савјет је оцијенио да предметна 

концентрација представља концентрацију у смислу члана 12. став (1) тачка б) под 1) Закона, те 

да је обавеза пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) тачка б) Закона постојала за 

привредни субјекат МГ Минд.  

 

Привредни субјекат МГ Минд био је дужан поднијети пријаву концентрације, у смислу члана 

16. Закона, у року од петнаест дана од дана јавне понуде за преузимање акција, односно јавне 

објаве намјере за понуду куповине акција. 

 

Конкуренцијски савјет, у складу са чланом 48. став (1) под е) Закона,  новчаном казном у 

износу највише до 10 % вриједности укупног годишњег прихода привредног субјекта из 

претходне године која је претходила години у којој је наступила повреда закона, казниће 

привредни субјекат или физичко лице, ако проведе концентрацију без претходног рјешења о 

концентрацији у смислу члана 18. став (9) овог Закона. 

 

У складу са чланом 49. став (1) тачка б) Закона Конкуренцијски савјет може изрећи новчану 

казну до 1,0% од укупног прихода из претходне године пословања привредном субјекту који не 

поднесе пријаву концентрације, у смислу члана 16. Закона. 

 

Такође, у смислу члана 52. Закона, Конкуренцијски савјет је приликом одређивања висине 

новчане казне узео у обзир намјеру повреде Закона. Конкуренцијски савјет је утврдио да 

намјера није постојала с обзиром да предметна концентрација не спада у забрањене 

концентрације, те је сходно напријед наведеном одредило висину новчане казне. При томе, 

узета је у обзир и сарадња привредног субјекта МГ Минд током цијелог поступка. 

 

Конкуренцијски савјет је изрекао укупну новчану казну ради кршења члана 16. став (1)  Закона  

и члана 18. став (9) Закона привредном субјекту МГ Минд у износу од 40.000,00 КМ, што 

представља око (..)*% укупно оствареног прихода из 2010. године. 

 

У случају да Подносиоци пријаве не изврше уплату новчане казне у утврђеном року 

Конкуренцијски савјет затражиће од релевантних тијела принудно извршење исте, те 



8 
 

обрачунати затезну камату за вријеме прекорачења рока уплате новчане казне, у складу са 

прописима Босне и Херцеговине. 

 

Слиједом наведеног Конкуренцијски савјет  је одлучио као у тачки (2) диспозитива овог 

Рјешења. 

 

 

8. Поука о правном лијеку 
 

Против овог Рјешења није дозвољена жалба. Незадовољна странка може покренути управни 

спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема овог Рјешења, 

односно од дана његовог објављивања. 

 

 

 

                                                                                          Предсједник 

 

                                                                                          Ибрица Лакишић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


