
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

 

по Пријави концентрације привредног субјекта Nomad Foods Europe Limited, 1 New Square, 

Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, Уједињено Краљевство Велике 

Британије и Сјеверне Ирске 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Сарајево  

сетпембар, 2021. године 

BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 
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Број: УП-03-26-1-013-14/21 

Сарајево, 15.09.2021. године 

 

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

(1) тачка д), а у вези са чл. 12., 14., 16. и 18. став (5) Закона о конкуренцији („Службени гласник 

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

Nomad Foods Europe Limited, 1 New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 

8HA, Уједињено Краљевство Велике Британије и Сјеверне Ирске поднесеној по адвокатици 

Дијани Пејић-Шиник, Булевар Српске војске број 17, 78 000 Бања Лука, запримљеној дана 

05.04.2021. године под бројем: УП-03-26-1-013-1/21, на 92. (деведесетдругој) сједници одржаној 

дана 15.09.2021. године, донио је 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту пружања услуга производње и 

велепродаје сладоледа и тржишту производње и велепродаје смрзнуте хране у Босни и 

Херцеговини која настаје стицањем појединачне контроле привредног субјекта Nomad Foods 

Europe Limited, 1 New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, 

Уједињено Краљевство Велике Британије и Сјеверне Ирске, над привредним субјектима 

Nomad Foods Europe Limited, 1 New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, 

TW14 8HA, Уједињено Краљевство Велике Британије и Сјеверне Ирске, која се тиче стицања 

појединачне контроле над друштвима ЛЕДО плус д.о.о., Чавићева 1а, 10 000 Загреб, 

Република Хрватска, Индустрија смрзнуте хране Фриком д.о.о. Београд, Зрењанински пут 

бб, 11 000 Београд, Република Србија, ЛЕДО д.о.о. Читлук, Господарска зона, Тромеђа број 

1, 88 260 Читлук, Босна и Херцеговина, ИРИДА д.о.о., Петра Зринског 34, 43 500 Дарувар, 

Република Хрватска, LEDO Jćgkrćm ćs Fagyasztott Elelmiszer Gyšrt6 ćs Forgalmazć Korldtolt 

Feleldssćgfl T&rsas£g, 2111 Szada, 089/3 hrsz., Мађарска, LEDO, podjetje za trgovino s 

sladoledom, zmrznjeno hrano in storitve, д.о.о., Брнчичева улица 45, 1231 Љубљана-Чрнуче, 

Република Словенија, ЛЕДО д.о.о. Подгорица, Лијешње ББ, 81 000 Подгорица, Црна Гора, 

Ледо Сх.п.к., Обилиq, Миллосхевфи, Косово, и уједно стиче индиректну контролу над 

потпуно повезаним друштвом Фриком д.о.о. Београд, привредним субјектом ФРИКОМ 

БЕОГРАД ДООЕЛ Цуцер Сандево, 20 но.243-а, Бразда, Цхуцхер Сандево, Сјеверна 

Македонија, од продавца друштва Фортенова Група д.д., Маријана Чавића 1, 10 000 Загреб, 

Република Хрватска. 

 

2. Обавезује се привредни субјекат Nomad Foods Europe Limited, 1 New Square, Bedfont Lakes 

Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, Уједињено Краљевство Велике Британије и 

Сјеверне Ирске да уплати административну таксу на Рјешење у укупном износу од 5.000,00 

КМ (пет хиљада конвертибилних марака) у корист Буџета институција Босне и Херцеговине. 

 

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

 

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

службеним гласницима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

 
               БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

               Koнкурeнциjски сaвjeт 
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Образложење 

 

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

05.04.2021. године, под бројем: УП-03-26-1-013-1/21 запримио Пријаву концентрације (у даљем 

тексту: Пријава) привредног субјекта Nomad Foods Europe Limited, 1 New Square, Bedfont Lakes 

Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, Уједињено Краљевство Велике Британије и 

Сјеверне Ирске (у  даљем тексту: Nomad Foods или Подносилац пријаве), која се тиче стицања 

појединачне контроле над друштвима ЛЕДО плус д.о.о., Чавићева 1а, 10 000 Загреб, Република 

Хрватска (у даљем тексту: Ледо ХР или Циљно друштво), Индустрија смрзнуте хране Фриком 

д.о.о. Београд, Зрењанински пут бб, 11 000 Београд, Република Србија (у даљем тексту: Фриком 

СРБ или Циљно друштво), ЛЕДО д.о.о. Читлук, Господарска зона, Тромеђа број 1, 88 260 Читлук, 

Босна и Херцеговина (у даљем тексту: Ледо БиХ или Циљно друштво), ИРИДА д.о.о., Петра 

Зринског 34, 43 500 Дарувар, Република Хрватска (у даљем тексту: Ирида или Циљно друштво), 

LEDO Jćgkrćm ćs Fagyasztott Elelmiszer Gyšrt6 ćs Forgalmazć Korldtolt Feleldssćgfl T&rsas£g, 2111 

Szada, 089/3 hrsz., Мађарска, (у даљем тексту: Ледо ХУН или Циљно друштво), LEDO, podjetje 

za trgovino s sladoledom, zmrznjeno hrano in storitve, д.о.о., Брнчичева улица 45, 1231 Љубљана-

Чрнуче, Република Словенија (у даљем тексту: Ледо СЛО или Циљно друштво), ЛЕДО д.о.о. 

Подгорица, Лијешње ББ, 81 000 Подгорица, Црна Гора (у даљем тексту: Ледо МНЕ или Циљно 

друштво), Ledo Sh.p.k., Obiliq, Milloshevfi, Косово (у даљем тексту: Ледо КОС или Циљно 

друштво), и уједно стиче индиректну контролу над потпуно повезаним друштвом Фриком СРБ, 

привредним субјектом ФРИКОМ БЕОГРАД ДООЕЛ Цуцер Сандево, 20 но.243-а, Бразда, 

Цхуцхер Сандево, Сјеверна Македонија, (у даљем тексту: Фриком НМК или Циљно друштво) од 

продавца друштва Фортенова Група д.д., Маријана Чавића 1, 10 000 Загреб, Република Хрватска 

(у даљем тексту: Фортенова Група).  

 

Увидом у поднесену  Пријаву, Конкуренцијски савјет је утврдио да  иста  није комплетна  у 

смислу члана 30. став (1) Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, број 48/05, 76/07 и 

80/09  (у даљем тексту: Закон)  и чл. 9 и 11. Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима 

за оцјену концентрација привредних субјеката („Службени гласник БиХ“, број 34/10) (у даљем 

тексту: Одлука о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација 

привредних субјеката), те је од Подносиоца пријаве затражена допуна исте (акт број: УП-03-26-

1-013-3/21 од дана 13.04.2021. године). 

 

Подносилац пријаве је допунио Пријаву поднесцима запримљеним под бројем: УП-03-26-1-013-

4/21 дана 27.04.2021. године, УП-03-26-1-013-5/21 дана 14.05.2021. године и УП-03-26-1-013-6/21 

дана 06.07.2021. године. 

 

Конкуренцијски савјет је актом број: УП-03-26-1-013-7/21 од 06.07.2021. године затражио да 

Подносилац пријаве допуни Пријаву. Подносилац пријаве је допунио Пријаву поднеском 

запримљеним под бројем: УП-03-26-1-013-8/21 дана 14.07.2021. године. 

 

Конкуренцијски савјет је у складу са чланом 16. став (4) Закона, дана 02.09.2021. године објавио 

у дневним новинама Обавијештење о Пријави концентрације (акт број: УП-03-26-1-013-10/21), у 

којој су објављени подаци о концентрацији, те су позване све заинтересоване стране на 

достављање писаних коментара у вези провођења исте у року од  (7) седам дана од дана објаве. 

Конкуренцијски савјет у предвиђеном року  није запримио коментаре на Пријаву. 

 

Након анализе поднесене Пријаве и допуна Пријаве, Конкуренцијски савјет је дана 07.09..2021. 

године (акт број: УП-03-26-1-013-12/21), Подносиоцу пријаве издао Потврду о пријему 

комплетне и уредне Пријаве, у смислу члана 30. став (3) Закона.  

 

Конкуренцијски савјет је у поступку оцјене допуштености предметне концентрације утврдио 

сљедеће чињенице: 
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Предметна пријава је поднесена, у смислу члана 16. став (1) Закона о конкуренцији (Уговора о 

купопродаји учешћа, склопљеног дана 29.03.2021. године). 

 

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

бити поднесен надлежним органима за заштиту конкуренције у Србији, Црној Гори, Македонији, 

Аустрији и Косову. 

 

1. Учесници  концентрације 

 

Учесници концентрације су привредни субјекти Nomad Foods Europe Limited, 1 New Square, 

Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, Уједињено Краљевство Велике 

Британије и Сјеверне Ирске и ЛЕДО плус д.о.о., Чавићева 1а, 10 000 Загреб, Република Хрватска, 

Индустрија смрзнуте хране Фриком д.о.о. Београд, Зрењанински пут бб, 11 000 Београд, 

Република Србија, ЛЕДО д.о.о. Читлук, Господарска зона, Тромеђа број 1, 88 260 Читлук, Босна 

и Херцеговина, ИРИДА д.о.о., Петра Зринског 34, 43 500 Дарувар, Република Хрватска, LEDO 

Jćgkrćm ćs Fagyasztott Elelmiszer Gyšrt6 ćs Forgalmazć Korldtolt Feleldssćgfl T&rsas£g, 2111 Szada, 

089/3 hrsz., Мађарска, LEDO, podjetje za trgovino s sladoledom, zmrznjeno hrano in storitve, д.о.о., 

Брнчичева улица 45, 1231 Љубљана-Чрнуче, Република Словенија, ЛЕДО д.о.о. Подгорица, 

Лијешње ББ, 81 000 Подгорица, Црна Гора, Ledo Sh.p.k., Obiliq, Milloshevfi, Косово, те ФРИКОМ 

БЕОГРАД ДООЕЛ Цуцер Сандево, 20 но.243-а, Бразда, Цхуцхер Сандево, Сјеверна Македоније.  

 

1.1. Привредни субјекат Nomad Foods Europe Limited 

 

Привредни субјекат Nomad Foods је основан сукладно праву Уједињеног Краљевства Велике 

Британије и Сјеверне Ирске под регистарским бројем уписа: 05879466. Матично друшво 

Подносиоца пријаве и његових повезаних друштава (Nomad Foods Група) је Nomad Foods 

Limited, са регистрованим сједиштем на Дјевичарским острвима, под регистарским бројем уписа: 

1818482. Акционари Nomad Foods Limiteda су институционални инвеститори и заједнички  

фондови, уз напомену да ниједан ентитет нема појединачну контролу над Nomad Foods Limited. 

 

Основна регистрована дјелатност привредног субјекта Nomad Foods је дјелатност производње, 

продаје и дистрибуције брендираних смрзнутих прехрамбених производа.  

 

Nomad Foods је један од највећих произвођача смрзнуте хране у Европи и власник портфолија 

добро познатих брендова смрзнуте хране као што су Birds Eue, Findus, Iglo, Aunt Bessie's и 

Goodfella's. Привредни субјекат Nomad Foods производи, продаје и дистрибуира низ 

брендираних смрзнутих прехрамбених производа у 13 европских земаља, при чему Уједињено 

Краљевство, Италија, Њемачка, Шведска и Француска представљају његових пет највећих 

тржишта. 

 
Смрзнута храна и поврће су двије највеће производне категорије Nomad Foods-а које чине 

оквирно (..)**% и  (..)**% његових прихода.1 Ове групе производа су најраспрострањеније 

широм различитих европских тржишта на којима је Nomad Foods активан. Остале категорије, 

као што су готова јела, смрзнута пилетина и пиззе чине преосталих (..)**% његових прихода и 

више су локалне природе. Nomad Foods не производи, нити продаје сладолед. 

Подносилац пријаве на релевантном тржишту Босне и Херцеговине не посједује више од (..)**% 

власничких учешћа у основном капиталу, односно (..)**% права гласа у неком привредном 

субјекту, тј. нема регистрована повезана друштва и није присутан на тржишту Босне и 

Херцеговине преко дистрибутера. 

 

 

 

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

 

Циљна друштва су тренутно потпуно повезана друштва Фортенове Групе основане у контексту 

реструктурирања друштва Агрокор д.д. Загреб (у даљем тексту: Агрокор). Фортенова Група је 

01.04.2019. године стекла постојеће пословање Агрокора и сву имовину Агрокора (осим 

Мерцатора). Циљна друштва припадају сегменту групе смрзнутих производа у оквиру 

Фортенова Групе. 

 

1.1.2. Привредни субјекат ЛЕДО плус д.о.о. 

Привредни субјекат Ледо ХР је уписан у судски регистар Трговачког суда у Загребу под 

матичним бројем уписа: 081180418, а његове темељне дјелатности су производња, продаја 

сладоледа и смрзнутих производа малопродајним ланцима и прехрамбеној индустрији примарно 

у Републици Хрватској. Производи привредног субјекта Ледо ХР обухватају сладолед, морску 

храну, поврће, воће, тјеста, пецива, готове оброке и месо. 

Привредни субјекат Ледо ХР је присутан на тржишту Босне и Херцеговине кроз продају 

производа свом повезаном друштву Ледо БиХ, при чему није продавао своје производе трећим 

лицима (малопродајним објектима нити субјектима из прехрамбене индустрије).  

1.1.3. Привредни субјекат ЛЕДО д.о.о. Читлук 

Привредни субјекат Ледо БиХ је уписан у судски регистар Опћинског суда у Сарајеву под 

матичним бројем уписа:1-10174. Претежне дјелатности Леда БиХ су продаја сладоледа и 

смрзнуте хране малопродајним прехрамбеним ланцима и прехрамбеним објектима примарно у 

Босни и Херцеговини, те у мањем обиму у Албанији. Ледо БиХ продаје производе Ледо ХР и 

Фриком СРБ, те  производи своје производе. 

1.1.4. Привредни субјекат Фриком д.о.о. Београд 

Привредни субјекат Фриком СРБ је регистран при Агенцији за привредне регистре Републике 

Србије под матичним бројем уписа: 07042728. Основне регистроване дјелатности Фриком СРБ 

су производња, продаја и дистрибуција сладоледа и смрзнутих прехрамбених производа. Главне 

регионалне дистрибутивне јединице Фрикома СРБ су: сјеверна Србија, Београд исток, Београд 

запад, београдска малопродаја, западна Србија, и јужна Србија. Привредни субјекат Фриком је 

остварио приход у Босни и Херцеговини продајом прозвода привредном субјекту Ледо БиХ. 

1.1.5. Привредни субјекат ФРИКОМ БЕОГРАД ДООЕЛ Цуцер Сандево 

Привредни субјекат Фриком НМК је уписан у Привредни регистар и регистар осталих правних 

лица Републике Сјеверне Македоније под матичним бројем уписа: 6311946. Привредни субјекат 

Фриком НМК је повезано друштво Фриком СРБ. Привредни субјекат Фриком НМК обавља 

дјелатност  продаје сладоледа и смрзнуте хране малопродајним прехрамбеним ланцима и 

прехрамбеним објектима у Сјеверној Македонији и није остварио приходе на тржишту Босне и 

Херцеговине. 

1.1.6. Привредни субјекат ИРИДА д.о.о. 

Привредни субјекат Ирида је регистрован при Трговачком суду у Бјеловару под матичним 

бројем уписа: 010005556. Привредни субјекат Ирида је активан у продаји сладоледа и смрзнуте 

хране малопродајним прехрамбеним ланцима и прехрамбеним објектима примарно у Републици 

Хрватској. У 2020. години Ирида није остварила приход у Босни и Херцеговини. 

1.1.7. Привредни субјекат ЛЕДО д.о.о. Подгорица 

Привредни субјекат Ледо МНЕ је уписан у Централни регистар привредних субјеката Управе 

прихода Црне Горе под матичним бројем уписа: 5-0020822/027. Привредни субјекат Ледо МНЕ 

обавља дјелатност продаје сладоледа и смрзнуте хране малопродајним прехрамбеним ланцима и 
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прехрамбеним објектима у Црној Гори, а у 2020. години није остварио приходе у Босни и 

Херцеговини. Привредни субјекат Ледо МНЕ је дистрибутер производа које привредни субјекти 

Ледо ХР и Фриком СРБ увозе у Црну Гору. 

1.1.8. Привредни субјекат LEDO Jćgkrćm ćs Fagyasztott Elelmiszer Gyšrt6 ćs Forgalmazć 

Korldtolt Feleldssćgfl T&rsas£g 

Привредни субјекат Ледо ХУН је уписан у евиденцију Службе за информације о привредним 

друштвима Министарства правде Мађарске под матичним бројем уписа: 13-09-074609. Основна 

дјелатност Ледо ХУН је продаја сладоледа и смрзнуте хране малопродајним ланцима и објектима 

на тржишту Мађарске. Ледо ХУН није у 2020. години остварио приход у Босни и Херцеговини. 

1.1.9. Привредни субјекат LEDO, podjetje za trgovino s sladoledom, zmrznjeno hrano in storitve, 

д.о.о. 

Привредни субјекат Ледо СЛО је уписан у Пословни регистар Словеније под матичним бројем 

уписа: 1216350000. Привредни субјекат Ледо СЛО дјелује на тржишту продаје сладоледа и 

смрзнуте хране малопродајним прехрамбеним ланцима и прехрамбеним објектима у у 

Словенији. Привредни субјекат Ледо СЛО не остварује приход у Босни и Херцеговини. 

1.1.10. Привредни субјекат Ледо Сх.п.к. 

Привредни субјекат Ледо КОС је регистрован при Косовској агенцији за регистрацију бизниса 

под матичним бројем уписа: 810385668. Привредни субјекат Ледо КОС је присутан на тржишту 

Косова кроз дјелатност продаје сладоледа и смрзнуте хране малопродајним прехрамбеним 

ланцима и прехрамбеним објектима на Косову, а у 2020. години није остварио приходе на 

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 31.12.2020. 

године: 

 
                                                                                                                                            Табела 1. 

Извор: подаци из Пријаве. *Ледо ХР и Фриком СРБ су остварили приход на тржишту Босне и Херцеговине 

искључиво продајом производа Ледо БиХ. 

 

Р.бр. Свјетски приход (КМ) Босна и Херцеговина (КМ) 

1. Поносилац пријаве (..)***                          - 

2. Ледо БиХ                           (..)**                        (..)** 

3. Ледо ХР*                           (..)**                        (..)** 

4. Фриком СРБ*                           (..)**                        (..)** 

5. Фриком НМК                           (..)**                          - 

6. Ирида                           (..)**                          - 

7. Ледо МНЕ                           (..)**                          - 

8. Ледо ХУН                           (..)**                          - 

9. Ледо СЛО                           (..)**                          - 

10. Ледо КОС                           (..)**                          - 
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Подносилац пријаве и Циљна друштва су испунила услов из члана 14. став (1) Закона који се 

односи на свјетски приход, док нису остварили услов прихода на тржишту Босне и Херцеговине 

у смислу члана 14. став (1) точка б) Закона. У складу са чланом 14. став (2) Закона у укупни 

годишњи приход из члана 14. став (1) Закона, не рачуна се приход који привредни субјекти 

остваре међусобном размјеном. Обзиром да су Ледо ХР и Фриком СРБ на тржишту Босне и 

Херцеговине остварили приход искључиво изравном продајом производа Леду БиХ, наведени 

приход се не рачуна, па није остварен услов из члана 14. став (1) точка б) Закона који се односи 

на приход остварен у Босни и Херцеговини.  

 

  

3. Правни основ и облик концентрације 

 

Правни основ концентрације је Уговор о купопродаји учешћа, закључен дана 29.03.2021. године 

(у даљем тексту: Уговор) између привредног субјекта Nomad Foods и Фортенове групе. Сукладно 

Уговору, привредни субјекат Nomad Foods ће стећи (..)**% учешћа у сваком Циљном друштву 

појединачно.  

 

У складу са напријед наведеном, 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 учешћа у основном капиталу. 

 

4. Правни оквир оцјене концентрације 

 

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

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

тексту: Одлука о утврђивању релевантног тржишта), 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 цјелокупан или дио територија Босне и Херцеговине на којем 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. 

 

Конкуренцијски савјет је утврдио да, обзиром на природу пословних дјелатности које обављају 

учесници концентрације, постоје два релевантна тржишта и то тржиште пружања услуга 

производње и велепродаје сладоледа и тржиште производње и велепродаје смрзнуте хране. 

 

Конкуренцијски савјет је утврдио да је релевантно тржиште предметне концентрације у 

географском смислу тржиште Босне и Херцеговине. 

 

Слиједом наведеног, под релевантним тржиштима предметне концентрације, сматраће се 

тржиште пружања услуга производње и велепродаје сладоледа у Босни и Херцеговини и 

тржиште производње и велепродаје смрзнуте хране у Босни и Херцеговини. 
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6. Анализа тржишта концентрације 

 

Преглед тржишних учешћа учесника концентрације и главних конкурената на тржишту 

производње и велепродаје сладоледа у Босни и Херцеговини за 2020. годину: 
                                                                                                                     Табела 2. 

Р.бр  Привредни  субјекат Тржишно учешће   

1 . Ледо БиХ, Ледо ХР и Фриком СРБ (..)**% 

2.  Andrea & Giovanni (..)**% 

3.  Делта д.о.о. Сплит (..)**% 

4.  Nomad Foods (..)**% 

5.  Фронери (..)**% 

6. Ice Planet & Co (..)**% 

7. Incom д.о.о. (..)**% 

8. Киларго (..)**% 

9. Љубљанске млекарне (..)**% 

10. Марс (..)**% 

11. Нестле (..)**% 

12. Приватне робне марке (..)**% 

13. Takovo/Swisslion Takovo (..)**% 

14. Unilever (..)**% 

Укупно (..)**% 

Укупно (1+4) (..)**% 

 Извор: Nielsen. 

Преглед тржишних учешћа учесника концентрације и главних конкурената на тржишту 

производње и велепродаје смрзнуте хране у Босни и Херцеговини за 2020. годину: 
 

                                                                                                                     Табела 3. 

Р.бр  Привредни субјекат Тржишно учешће 

  

1 . Ледо БиХ, Ледо ХР и Фриком СРБ (..)**% 

2.  Agifish Co (..)**% 

3.  Ancora Nuova (..)**% 

4.  Andrea & Giovanni (..)**% 

5.  Nomad Foods (..)**% 

6. Авико (..)**% 

7. Bonduelle (..)**% 

8. Еко Пек (..)**% 

9. Fratello Trade (..)**% 

10. Јами (..)**% 

11.  Клас (..)**% 

12. Леут (..)**% 

13. Лутоса С.А.  (..)**% 

14. МБА Центар (..)**% 

15. Moccain Foods Holland (..)**% 
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16. Мока (..)**% 

17. Приватне робне марке (..)**% 

18. Спринд (..)**% 

19. Тропиц Рибарство (..)**% 

20. Viciunai Group (..)**% 

21. Yimor (..)**% 

Укупно (..)**% 

Укупно (1+5)  

  Извор: Nielsen. 

 

На основу података приказаних у Табелама 2. и 3., Конкуренцијски савјет је утврдио да су Циљна 

друштва (Ледо БиХ, Ледо ХР и Фриком СРБ) у 2020. години имала тржишно учешће од (..)**% 

на тржишту производње и велепродаје сладоледа у Босни и Херцеговини  и тржишно учешће од 

(..)**% на тржишту производње и велепродаје смрзнуте хране у Босни и Херцеговини, што значи 

да су имала доминантан положај на наведеним релевантним тржиштима, док Подносилац 

захтјева није уопште био присутан на релевантним тржиштима предметне концентрације.  

 

Слиједом наведеног, учесници концентрације испуњавају услове из чланка 14. ставак (1) тачке 

б) Закона који се односе на тржишно учешће од преко 40%, те су били у обавези поднијети 

Пријаву. 

 

7. Оцјена концентрације 

 

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

проведба предметне концентрације не води хоризонталном преклапању активности учесника 

концентрације на тржишту пружања услуга производње и велепродаје сладоледа у Босни и 

Херцеговини и тржишту производње и велепродаје смрзнуте хране у Босни и Херцеговини, 

обзиром да Подносилац пријаве није присутан на поменутим релевантним тржиштима у Босни и 

Херцеговини.  

 

Конкуренцијски савјет је закључио да се провођењем концентрације не спрјечава, ограничава 

нити нарушава тржишна конкуренција на релевантним тржиштима пружања услуга производње 

и велепродаје сладоледа и тржишту производње и велепродаје смрзнуте хране у Босни и 

Херцеговини, јер предметна концентрација представља само промјену већинског власништва 

над Циљним друштвом и улазак Подносиоца пријаве на тржишта пружања услуга производње и 

велепродаје сладоледа, те производње и велепродаје смрзнуте хране у Босни и Херцеговини. 

 

Имајући у виду наведено, Конкуренцијски савјет је оцијенио предметну концентрацију 

допуштеном, у смислу члана 18. став (2) Закона, те 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“, број  30/06, 18/11 и 75/18) је дужан платити административну 

таксу у укупном износу од 5.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине. 
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9. Поука о правном лијеку 

 

Против овога 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 

 

           Др сц. Амир Каралић 

 

 

 

 


