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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

Број: 05-26-1-024-18-II/11 

Сарајево, 08.12.2011. године 
 

На основу члана 42. став (1) тачка д), а у вези с чл. 12., 14., 16., 17. и 18. Закона о 

конкуренцији («Службени гласник БиХ», бр. 48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући по Пријави 

концентрације привредног субјекта ''MERCATOR BH'' Трговина на велико и мало д.о.о. 
Сарајево, Ложионичка бр.16, 71000 Сарајево, којег заступа адвокат Марјана Куленовић, 

Васе Пелагића 48, 78000 Бања Лука, запримљеној дана 24.10.2011. године под бројем: 05-

26-1-024-II/11, Конкуренциjски савјет, на 23. (двадесеттрећој) сједници одржаној дана 
08.12.2011. године, донио је  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту малопродаје прехрамбеним, 

непрехрамбеним и производима широке потрошње на територији Федерације Босне и 
Херцеговине, која ће настати склапањем дугорочних уговора о закупу (подзакупу) 

малопродајних пословних објеката привредног субјекта ''ДРВОПРОМЕТ'' Друштво с 

ограниченом одговорношћу за промет, увоз, извоз, превоз у друмском саобраћају 
Сарајево, Блажуј б.б., 71000 Сарајево, с привредним субјектом ''MERCATOR BH'' 

Трговина на велико и мало д.о.о. Сарајево, Ложионичка 16, 71000 Сарајево.  

 

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. 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Конкуренцијски савјет је, дана 24.10.2011. године под бројем: 05-26-1-024-II/11, запримио 

Пријаву концентрације (у даљем тексту: Пријава) привредног субјекта ''MERCATOR BH'' 

Трговина на велико и мало д.о.о. Сарајево, Ложионичка бр.16, 71000 Сарајево (у даљем 
тексту: Подносилац пријаве или MERCATOR BH) која ће настати склапањем дугорочних 

уговора о закупу (подзакупу) малопродајних пословних објеката у смислу члана 12. став 

(1) тачка б) под 3) Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон), привредног субјекта 
''ДРВОПРОМЕТ'' Друштво с ограниченом одговорношћу за промет, увоз, извоз, превоз у 

друмском саобраћају Сарајево, Блажуј бб, 71000 Сарајево (у даљем тексту: 

ДРВОПРОМЕТ).  

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

смислу члана 30. став (1) Закона, и чл. 9. и 11. Одлуке о начину подношења пријаве и 

критеријумима за оцјену концентрације привредних субјеката («Службени гласник БиХ», 
број 34/10), те је затражио допуну исте у складу с чланом 31. Закона, актом број: 05-26-1-

024-4-II/11 од дана 11.11.2011. године.  
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Подносилац пријаве је доставио тражену документацију дана 16.11.2011. године 
поднеском број: 05-26-1-024-5-II/11.  

Након комплетирања Пријаве Конкуренцијски савјет је, у складу с чланом 30. став (3) 

Закона, издао Потврду о пријему комплетне и уредне Пријаве број: 05-26-1-024-12-II/11 

дана 29.11.2011. године. 
 

Подносилац пријаве, у складу с чланом 30. став (2) Закона, је навео да захтјев за оцјену 

концентрације није поднио нити има намјеру поднијети надлежним тијелима за заштиту 
тржишне конкуренције изван територије Босне и Херцеговине. 

 

Конкуренцијски савјет је, у складу с чланом 16. став (4) Закона, издао Обавјештење о 
достављеној Пријави број: 05-26-1-024-6-II/11 од 23.11.2011. године, које је у дневној 

штампи објављено дана 24.11.2011. године, и позвало све заинтересоване стране на 

достављање писаних коментара о намјераваној концентрацији. На предметно Обавјештење 

нису достављени коментари заинтересованих страна. 
 

Предметна Пријава је поднесена у законском року, у складу с чланом 16. став (1) Закона. 

 
Конкуренцијски савјет је у поступку оцјене допуштености предметне концентрације 

утврдио сљедеће чињенице: 

 
 

1. Учесници предметне концентрације  

 

Учесници концентрације су привредни субјекат ''MERCATOR BH'' Трговина на велико и 
мало д.о.о. Сарајево, Ложионичка 16, 71000 Сарајево и привредни субјекат 

''ДРВОПРОМЕТ'' Друштво с ограниченом одговорношћу за промет, увоз, извоз, превоз у 

друмском саобраћају Сарајево, Блажуј б.б., 71000 Сарајево. 
 

 

1.1. Привредни субјекат MERCATOR BH  

 
Привредни субјекат ''MERCATOR BH'' Трговина на велико и мало д.о.о. Сарајево, 

Ложионичка 16, 71000 Сарајево, је уписан у регистар Кантоналног суда у Сарајеву под 

бројем: 65-01-0542-10 (ЈИБ: 4200841110009), с 
1
(..)**% власничких удјела привредног 

субјекта Пословни систем ''MERCATOR'' д.д. Љубљана, Дунајска цеста 107, 1000 

Љубљана, Република Словенија (у даљем тексту: MERCATOR д.д. Љубљана), и уписаним 

основним капиталом од (..)** КМ. 
 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта MERCATOR BH су вањска и 

унутрашња трговина, трговина на велико и мало прехрамбеним, непрехрамбеним и 

производима роба широке потрошње. 
 

Привредни субјекат MERCATOR BH је члан Mercator групе, малопродајног ланца продаје 

производа широке потрошње у региону, с пословним активностима у Републици 
Словенији, Републици Хрватској, Републици Србији, Републици Црној Гори, Републици 

Македонији, Републици Бугарској и Републици Албанији. 

 

                                                
1 Podaci predstavljaju poslovnu tajnu 



 

 4 

Привредни субјекат MERCATOR д.д. Љубљана је уписан у регистар Окружног суда 

Љубљана 1.1.1990. године (матични број: 5300231000), с основним капиталом (..)** КМ 
(ЕУР (..)**). Власничка структура привредног субјекта MERCATOR д.д. Љубљана с даном 

30.6.2011. године:  

 

- привредни субјекат Пивоварна Унион д.д. (Пивоварнишка 2, Љубљана) с (..)**% 
власничких учешћа; 

- привредни субјекат НЛБ д.д. Љубљана (Трг Републике 2, Љубљана) с (..)**% 

власничких учешћа; 
- привредни субјекат Пивоварна Лашко д.д. (Трубарјева улица 28, Лашко) с (..)**% 

власничких  учешћа;  

- привредни субјекат UniCredit Banka d.d. Словенија  са (..)**% власничких учешћа; 
- привредни субјекат Нова КБМ д.д. Словенија са (..)**% власничких учешћа; 

- остали с (..)** власничких учешћа у основном капиталу. 

  

Главна регистрована дјелатност привредног субјекта MERCATOR d.d. Љубљана је 
трговина на мало мјешовитом робом, прехрамбеним производима, пићем и производима 

широке потрошње за домаћинство.  

 
 

1.1.1. Повезана друштва привредног субјекта MERCATOR BH у Босни и 

Херцеговини 

 

Повезани привредни субјекти Подносиоца пријаве у Босни и Херцеговини су: 

 

- привредни субјекат ''М-БЛ'' д.о.о. Бања Лука, Друштво за трговину на велико и мало, 
Алеја Светог Саве 69, 78000 Бања Лука; 

- привредни субјекат ''Интерспорт БХ'' д.о.о. Сарајево, Трговина на велико и мало, 

Ложионичка 16, 71000 Сарајево; 
- привредни субјекат ''Модиана'' д.о.о. Сарајево, Трговина на велико и мало, Ложионичка 

16, 71000 Сарајево; 

 

 

1.1.1.1. Привредни субјекат М-БЛ д.о.о. Бања Лука  

 

Привредни субјекат ''М-БЛ'' д.о.о. Бања Лука, Друштво за трговину на велико и мало, Алеја 
Светог Саве 69, 78000 Бања Лука (у даљем тексту: М-БЛ д.о.о. Бања Лука) је уписан у 

регистар Окружног привредног суда Бања Лука под бројем: 1-17032-00 (ЈИБ: 

4402893720001), с (..)**% власничких учешћа у основном капиталу привредног субјекта 
МЕРЦАТОР д.д. Љубљана, и (..)**% власничких учешћа у основном капиталу Привредног 

друштва за пословне услуге ''МЕРЦАТОР-С'' д.о.о. Нови Сад, Темерински пут 50, 21000 

Нови Сад, Република Србија, с уписаним основним капиталом (..)** КМ. 

 
Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта М-БЛ д.о.о. Бања Лука су 

трговина на велико и мало прехрамбеним и другим производима широке потрошње. 

 
Привредни субјекат М-БЛ д.о.о. Бања Лука послује само на територији Републике Српске 

путем пет Mercator центара. 
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1.1.1.2. Привредни субјекат Интерспорт БХ д.о.о. Сарајево 
 

 

Привредни субјекат ''Интерспорт БХ'' д.о.о. Сарајево, Трговина на велико и мало, 
Ложионичка 16, 71000 Сарајево (у даљем тексту: Интерспорт БХ д.о.о. Сарајево), је уписан 

у регистар Општинског суда у Сарајеву под бројем: 65-01-0188-10 (ЈИБ: 4201552720008), с 

(..)**% власничким учешћем у основном капиталу привредног субјекта ''ИНТЕРСПОРТ 
ИСИ'' д.о.о., Дунајска цеста 110, 1000 Љубљана, Република Словенија (с (..)**% 

власничких учешћа привредног субјекта MERCATOR d.d. Љубљана), с уписаним основним 

капиталом (..)** КМ. 
 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта Интерспорт БХ д.о.о. Сарајево су 

трговина на велико и мало разним производима. 

 

 

1.1.1.3. Привредни субјекат Модиана д.о.о. Сарајево 
 

Привредни субјекат ''Модиана'' д.о.о. Сарајево, Трговина на велико и мало, Ложионичка 

16, 71000 Сарајево, је уписан у регистар Општинског суда у Сарајеву под бројем: 65-01-

0241-10 (ЈИБ: 4201561710007), с (..)**% власничких учешћа у основном капиталу 
привредног субјекта ''Модиана'', продаја текстила, д.о.о. Љубљана, Дунајска цеста 110, 

1000 Љубљана, Република Словенија (с (..)**% власничких учешћа привредног субјекта 

MERCATOR d.d. Љубљана), с уписаним основним капиталом (..)** КМ. 

 
Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта Модиана д.о.о. Сарајево је 

трговина на велико и мало разним производима. 

 
 

1.2. Привредни субјекат ДРВОПРОМЕТ д.о.о. Сарајево 

 

Привредни субјекат ''ДРВОПРОМЕТ'' Друштво с ограниченом одговорношћу за промет, 
увоз, извоз, превоз у друмском саобраћају Сарајево, Блажуј бб, 71000 Сарајево,  уписан је у 

регистру Општинског суда Сарајево под бројем: 65-01-0033-11 (ЈИБ: 4200480690005) с 

уписаним основним капиталом (..)** КМ. 
 

Власничка структура привредног субјекта ДРВОПРОМЕТ на дан 24.10.2011. године: 
 Табела 1. 

Р.б. Назив власника Адреса Власничко учешће 

(%) 

1. ДРВОПРОМЕТ д.о.о. Сарајево Блажуј бб, Илиџа (..)** 

2. Мешевић Јакуп   ЛК.(..)** (..)** (..)** 

3. Мешевић Јусуф    ЛК.(..)** (..)** (..)** 

4. Мешевић Муамер ЛК.(..)** (..)** (..)** 

Избор: Подаци из Пријаве 

 

 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта ДРВОПРОМЕТ су трговина на 

велико и мало прехрамбеним, непрехрамбеним и производима широке потрошње. 
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Привредни субјекат ДРВОПРОМЕТ тренутно има 71 малопродајни објекат који се налазе 

искључиво на подручју Федерације Босне и Херцеговине. 
 

1.2.1. Повезана друштва привредног субјекта ДРВОПРОМЕТ д.о.о. Сарајево 
 

Привредни субјекат ДРВОПРОМЕТ у Босни и Херцеговини има повезане привредне 
субјекте: 

 

- ''Dolche'' д.о.о. Сарајево, за производњу, унутрашњу и вањску трговину и услуге д.о.о. 
Сарајево, Халиловићи 4, 71000 Сарајево;  

- Друштво с ограниченом одговорношћу ''ДП Илма'' д.о.о. Бихаћ, Грабешка бб, Бихаћ;  

- Интер Хак д.о.о. Сарајево, Маршала Тита 4, 71000 Сарајево;  
 

1.2.1.1. Привредни субјекат Dolche д.о.о. Сарајево 
 

Привредни субјекат ''Dolche'' Друштво за производњу, унутрашњу и спољну трговину и 
услуге д.о.о. Сарајево, Халиловићи 4, 71000 Сарајево (у даљем тексту: Dolche д.о.о. 

Сарајево), је уписан у регистар Општинског суда у Сарајеву под бројем: 1-24924, с (..)**% 

власничких учешћа привредног субјекта ДРВОПРОМЕТ, с уписаним основним капиталом 
(..)** КМ. 

 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта Dolche д.о.о. Сарајево су 
производња, унутрашња и спољна трговина прехрамбеним и непрехрамбеним 

производима.  

 

1.2.1.2. Привредни субјекат ДП Илма д.о.о. Бихаћ 
 

Привредни субјекат Друштво с ограниченом одговорношћу ''ДП Илма'' д.о.о. Бихаћ, 

Грабешка бб, Бихаћ, уписан је у регистар Општинског суда Бихаћ (у даљем тексту: ДП 
Илма Бихаћ), под бројем: 17-01-0084-10 (ЈИБ: 4263580780003) (рјешење број: 017-0-Рег-10-

000222 од дана 29.4.2010. године), с (..)**% власничких учешћа привредног субјекта 

ДРВОПРОМЕТ и (..)**% власничких учешћа привредног субјекта Илма д.о.о. Бихаћ, 

Даривалаца крви 39, Бихаћ, с уписаним основним капиталом (..)** КМ. 
 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта ДП Илма д.о.о. Сарајево су 

трговина на велико и мало разним производима. 
 

1.2.1.3. Привредни субјекат Интер Хак д.о.о. Сарајево 

 
Привредни субјекат ''Интер Хак'' друштво с ограниченом одговорношћу и вањску трговину 

Сарајево, Маршала Тита 4, 71000 Сарајево (у даљем тексту: Интер Хак д.о.о. Сарајево) је 

уписан у регистар Општинског суда у Сарајево под бројем: 1-13048, с (..)**% власничких 

учешћа привредног субјекта ДРВОПРОМЕТ, с уписаним основним капиталом (..)** КМ. 
 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта Интер Хак д.о.о. Сарајево су 

производња и трговина на велико и мало производима широке потрошње. 
 

 Обавеза пријаве концентрације  

 
У складу са чланом 14. став (1) Закона, обавеза пријаве концентрације постоји када 

учесници концентрације продајом роба и/или услуга остваре на свјетском тржишту 100 
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милиона КМ по завршном рачуну у години која је претходила концентрацији и када 

укупни годишњи приходи сваког од најмање два привредна субјекта учесника 
концентрације остварени продајом роба и /или услуга на тржишту Босне и Херцеговине 

износе најмање 8 милиона КМ по завршном рачуну у години која је претходила 

концентрацији, или ако је њихово заједничко учешће на релевантном тржишту веће од 

40,0%. 
 

Укупни остварени годишњи приходи привредних субјеката учесника предметне 

концентрације, на дан 31.12.2010. године: 
Табела 2. 

(КМ) МЕРЦАТОР БХ ДРВОПРОМЕТ*  ДРВОПРОМЕТ 

Босна и 

Херцеговина 

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

Свијет  (..)** - - 

Извор: Подаци из Пријаве; *дијелови који су предмет концентрације  

 

Према подацима (Табела 2.) укупан приход привредног субјекта MERCATOR BH на 

тржишту Босне и Херцеговине у 2010. години износи (..)** КМ (укључује приходе 

привредног субјекта MERCATOR BH од (..)** КМ, привредног субјекта Интерспорт БХ 
д.о.о. Сарајево од (..)** КМ, и привредног субјекта Модиана д.о.о. Сарајево од (..)** КМ 

остварене у Федерацији Босне и Херцеговине, као и укупан приход од (..)** КМ 

привредног субјекта  М-БЛ д.о.о. Бања Лука остварен у Републици Српској. 
 

У случају када се концентрација из члана 12. став (1) Закона односи на спајање или 

припајање дијела или дијелова једног или више привредних субјеката, без обзира да ли ти 

дијелови имају статус правног лица, при израчунавању прихода из става (1) члана 14. 
Закона, обрачунаваће се само приход оних дијелова привредног субјекта који су предмет 

контроле концентрације. 

 
Годишњи приходи учесника концентрације представљају укупне приходе (без пореза на 

додану вриједност и других пореза), у смислу члана 9. тачка х) Одлуке о начину 

подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрације привредних субјеката. 

 
На основу наведених података о укупном годишњем приходу (Табела 2), у смислу члана 

14. став (2) Закона, утврђено је да су учесници концентрације обавезни поднијети Пријаву.  

 
 

2. Правни оквир оцјене концентрације 

 
Конкуренцијски савјет у проведби поступка оцјене допуштености предметне 

концентрације је примијенио одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта 

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

критеријумима за оцјену концентрације привредних субјеката.  
 

Конкуренцијски савјет је, на основу члана 43. став (7) Закона, користио судску праксу 

Европског суда и одлуке Европске комисије, као и критерије и стандарде из Обавјештења 
Европске Комисије о израчуну укупног прихода у складу с Уредбом Вијећа (ЕЕЗ) број: 

4064/89 о контроли концентрације привредних субјеката. 
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3. Правни основ и облик концентрације 

 

Као правни основ предметне концентрације Подносилац пријаве је доставио Оквирни 

уговор о закупу пословних простора и преузимању других права и обавеза, закључен дана 
20.10.2011. године у Сарајеву између привредног субјекта MERCATOR BH (заступан од 

Невена Хаџисулејмановића, директора) и привредног субјекта ДРВОПРОМЕТ (заступан од 

Фехима Баждаревића, директора).  
 

Овим Оквирним уговором су уређени међусобни односи о дугорочном закупу 63 

малопродајна објекта, канцеларијски простор и магацински простор (Блажуј) на подручју 
Федерације Босне и Херцеговине на период од (..)** година, купопродаји залиха у 

објектима, преузимању радника закуподавца и комерцијална сарадња. Према подацима 

Оквирног уговора укупна површина закупа пословних простора износи бруто (..)** м
2
 (63 

малопродајна објекта укупне површине (..)**м
2
, и 1 канцеларијски простор укупно 

површине (..)** м
2
 и 1 магацински простор укупне површине (..)** м

2
).  

 

 
Предмет концентрације су сљедећи малопродајни објекти привредног субјекта 

ДРВОПРОМЕТ: 

  
                         Табела 

3. 

Р.б. Пословна јединица Град /улица 

1. 
МАЛОПРОДАЈА ПЈ 1 КОШЕВСКО 

БРДО 
Сарајево, Центар, Браће Бегић 3 

2. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 2 ВИСЊИК Сарајево, Центар, Вишњик 41 

3. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 3 ДОБРИЊА 
Сарајево, Нови Град, Добриња, Омладинских 

радних бригада 

4. 
МАЛОПРОДАЈА ПЈ 4 АЛИПАСИНО 

ПОЉЕ Б ФАЗА 

Сарајево, Нови Град, Трг ЗАВНОБИХА 18, 

Алипашино поље 

5. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 6 В.ПОЉЕ Сарајево, Нови Град, Техерански трг 1, Сарај Поље 

6. 
МАЛОПРОДАЈА ПЈ 7 А.ПОЉЕ Ц 

ФАЗА 

Сарајево, Нови Град, Трг независности, 

Алипашино поље 

7. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 8 ВРАЦА Сарајево, Ново Сарајево, Павла Лукача 4 

8. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 9 СТУП Сарајево, Илиџа, Џемала Биједића 226 

9. 
МАЛОПРОДАЈА ПЈ 10 МАРКЕТ 

БРЕКА 
Сарајево, Центар, Брека, Јована Бијелћа 8 

10. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 11 ЈЕЗЕРО Сарајево, Центар, Патриотске лиге 50, Језеро 

11. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 12 ВОГОСЦА Сарајево, Вогошћа, Игманска 81 

12. 
МАЛОПРОДАЈА ПЈ 13 

АЕРОДРОМСКО 

Сарајево, Нови Град, Владимира Назора 1, 

Аеродромско насеље 

13. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 14 ВИСОКО Високо, Сарајевска бб 

14. 
МАЛОПРОДАЈА ПЈ 15 МАРИЈИН 

ДВОР 

Сарајево, Центар, Владимира Перића 18, Маријин 

Двор 

15. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 16 ХАДЗИЦИ Сарајево, Хаџићи, Гараовци бб 

16. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 17 ОТЕС Сарајево, Илиџа, Фадила Хаџића 11, ОТЕС 

17. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 18 ХРАСНИЦА Сарајево, Илиџа, Д.Паше Бајазад 12 

18. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 19 ИЛИЈАШ Илијаш, Босански пут 143 

19. 
МАЛОПРОДАЈА ПЈ 20 СХОПИНГ 

ГРБАВИЦА 

Сарајево, Ново Сарајево, Хасана Бркића 30, 

Грбавица 

20. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 21 ИЛИЈАШ  Илијаш 126/те Лахке бригаде 
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21. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 22 ЗЕНИЦА Зеница, Аске Борића 1 

22. МАЛОПРОДАЈА  ПЈ 23 ЗЕНИЦА Зеница, Црквице до броја 66 

23. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 24 ЗЕНИЦА Зеница, Сејменска 17 

24. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 25 ЗЕНИЦА Зеница, Прве Зеничке бригаде 

25. МАЛОПРОДАЈА  ПЈ 26 ЗЕНИЦА Зеница, Чире Трухелке10 

26. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 28 ФОЈНИЦА Фојница, Шеталиште б.б., Т.Ц. Аqуа Реумал 

27. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 29 КАКАЊ Какањ, Мехмеда Скопљака бб 

28. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 30 ВИСОКО Високо, Доње Росуље б.б. 

29. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 31 КАТЕДРАЛА Сарајево, Стари град, Муламустафе Башескије26 

30. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 32 ЗЕНИЦА Зеница, Сарајевска бб 

31. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 33 БЈЕЛАВЕ Сарајево, Центар, Шекерова 11 

32. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 34 ЦЕКАЛУСА Сарајево, Центар, Цекалуса 36 

33. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 35 БРИЈЕСЦЕ Сарајево, Нови Град, Сафета Зајке 238 

34. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 36 ИЛИДЗА Сарајево, Илиџа, Рустен Пашина 23 

35. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 37 ХРАСНО 
Сарајево, Ново Сарајево, Топал Осман паше 16, 

Храсно 

36. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 38 БУТИЛА Сарајево, Бутиле, Бутилска бб 

37. 
МАЛОПРОДАЈА ПЈ 39 БУЉАКОВ 

ПОТОК 
Сарајево, Нови Град, Смаје Сикала 26 

38. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 40 МАЛТА Сарајево, Ново Сарајево, Енвера Шеховића 54 

39. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 41 СИП Сарајево, Центар, Дејниза Бикића 2А 

40. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 42 ВРАТНИК Сарајево, Стари Град, Вратник Мејдан 

41. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 43 КОЛОНИЈА Сарајево, Илиџа, Хусеина Ђозе 22 

42. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 44 МАГЛАЈ Маглај, Трећа улица 35 

43. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 45 ВИСОКО Високо, Варошка 1 

44. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 46 ИЛИЈАШ Илијаш, Босански пут 197 

45. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 47 ВЕЛЕШИЋИ 
Сарајево,Велешићи, Мухамеда Еф. Панџе до броја 

95 

46. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 48 СКЕНДЕРИЈА Сарајево, Центар, Теразије бб 

47. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 49 СОЛАРИС Сарајево, Вогошћа, Горња Јошаница бб 

48. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 51 КОЛОНИЈА Сарајево, Илиџа, Умихане Цувидине 47 

49. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 52 ЧЕНГИЋ ВИЛА Сарајево, Ново Сарајево, Џемала Биједића 8 

50. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 53 МОСТАР Мостар Центар, Браће Фејића 58 

51. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 54 БЈЕЛАСНИЦА Трново, Бјелашница ски центар, Бабин до бб 

52. 
МАЛОПРОДАЈА ПЈ 55 ВОЈНИЧКО 
ПОЉЕ 

Сарајево, Нови Град, Адија Мулабеговића 16 

53. 
МАЛОПРОДАЈА ПЈ 56 СХОПИНГ 

ЕКРАН 
Зеница, Трг Алије Изетбеговића 6 

54. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 57 ОСЈЕК Сарајево, Илиџа, Осик 105 

55. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 58  СТУП Сарајево, Илиџа, Николе Шопа 20 

56. 
МАЛОПРОДАЈА ПЈ 60 ГОРЕЊЕ 

СКЕНДЕРИЈА 
Сарајево, Центар, Скендерија 20 

57. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 61 КЉУЦ Кључ  Бранилаца Босне бб 

58. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 62 САНСКИ МОСТ Сански мост, Булевар 7 корпуса бб 

59. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 78 ЖЕПЋЕ Жепче, Сарајевска б.б.  

60. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 79 ДОБРИЊА Сарајево, Нови Град, Добриња , Ступска б.б. 

61. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 80 БУЋА ПОТОК Сарајево, Бућа поток , Адема Буће 6 

62. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 81 МЕРКУР СТУП Сарајево, Нови Град Ступ, Ступска б.б. 

63. МАЛОПРОДАЈА ПЈ 82 ИЛИЈАШ Сарајево, Илијаш, Мошевичка 17 

64. КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПРОСТОР  Блажуј б.б. 

65. МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР Блажуј б.б. 

Извор: Подаци из Пријаве 

 



 

 10 

Будући да се предметна концетрација дефинише као 'asset deal' или као преузимање тачно 

одређене имовине (пословања) привредног субјекта ДРВОПРОМЕТ, у том смислу не 
долази до промјене власничке структуре привредног субјекта ДРВОПРОМЕТ. 

 

Након провођења концентрације привредни субјекат ДРВОПРОМЕТ наставиће да се бави 

трговинском дјелатношћу у продајним објектима (маркетима) који нису предмет ове 
концентрације. 

 

Правни облик предметне концентрације, у смислу члана 12. став (1) тачка б) под 3) Закона, 
је стицање доминантног утицаја привредног субјекта (MERCATOR BH) над дијеловима 

другог привредног субјекта (ДРВОПРОМЕТ) закључивањем уговора о закупу (подзакупу) 

у складу с одредбама Закона. 
 

4. 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 карктеристике, квалитет, уобичајену намјену, начин употребе, 

услове продаје и цијене.  

 

Надаље, према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште у 
географском смислу обухвата цјелокупну или дио територије Босне и Херцеговине на 

којем 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 производа и/или услуга у конкретном случају је тржиште малопродаје 

прехрамбених, непрехрамбених и производа широке потрошње.  
 

Будући да учесник концентрације привредни субјекат ДРВОПРОМЕТ дјелује искључиво 

на територији Федерације Босне и Херцеговине, те се релевантним тржиштем у 
географском смислу сматра територија Федерације Босне и Херцеговине. 

 

Слиједом наведеног, под релевантним тржиштем предметне концентрације сматраће се 
тржиште малопродаје прехрамбених и непрехрамбених производа и производа широке 

потрошње на територији Федерације Босне и Херцеговине.  

 

Анализирајући релевантно тржиште са аспекта потрошача и у складу са праксом Европске 
комисије, Конкуренцијски савјет је утврдио да је потребно анализирати и ефекте 

предметне концентрације и на нижем нивоу тј. на подручју кантона/градова Федерације 

БиХ у којима се малопродајна мјеста учесника концентрације преклапају.  
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5. Анализа релевантног тржишта концентрације  

 
Конкуренцијски савјет је у току поступка оцјене предметне концентрациј тражио додатне 

податке од Подносиоца пријаве и Агенције за финансијске, информатичке и посредничке 

услуге д.д. Сарајево, Ложионичка бр. 3, Сарајево везано за остварене  приходе на 

релевантном тржишту који су достављени дана 2.12.2011. године ( поднесак број 05-26-1-
024-18-II/11) и дана 1.12.2011. године (поднесак број 05-26-1-024-15-II/11). 

 

Према подацима Агенције за финансијске, информатичке и посредничке услуге д.д. 
Сарајево, Ложионичка бр. 3, Сарајево (АФИП) укупан приход правних лица у Федерацији 

Босне и Херцеговине  у дјелатности трговине на мало прехрамбеним, непрехрамбеним и 

производима широке потрошње у 2010. години износи 3.422.075.235,00 КМ. 
 

Процјена тржишних учешћа на нивоу Федерације Босне и Херцеговине учесника 

концентрације на релевантном тржишту на дан 31.12.2010. године: 
Табела 4.  

Р.б. Привредни субјекат Приход од 

малопродаје (КМ) 

Тржишно 

учешће (%) 

1. Мерцатор БХ (..)** 0-10 

2. Дрвопромет *(..)** 0-10 

3. Укупно учесници концентрације 

(1+2) 

(..)** 0-10 

4. Укупно ФБИХ 3.422.075.235,00 100,00 

Извор: АФИП, Подаци из пријаве; *дијелови који су предмет концентрације 

 
 

Према подацима из Пријаве привредни субјекат MERKATOR BH у Федерацији Босне и 

Херцеговине дјелује у пет регија, с двадесетједном (21) пословном јединицом, и то на 
подручју сљедећих градова: 

 

- регија Сарајево с  два (2) хипермаркета и шест (6) супермаркета и један (1) маркет; 
- регија Тузла с једним (1) хипермаркетом и четири (4) супермаркета (Тузла, Лукавац, 

Живинице); 

- регија Херцеговина с једним (1) хипермаркетом (Мостар), два (2) супермаркета 

(Мостар, Чапљина) и једним (1) маркетом; 
- регија Крајина с једним (1) супермаркетом (Цазин); 

- регија Средња Босна и Зеничко-Добојски  кантон с једним (1) супермаркетом (Витез) и 

два (2) маркета. 
 

Према подацима из Пријаве шездесеттри (63) пословне јединице привредног субјекта 

ДРВОПРОМЕТ у Федерацији Босне и Херцеговине су предмет концентрације, и то на 

подручју сљедећих градова: 
 

- Сарајево (Илиџа, Вогошћа, Хаџићи) с једним (1) хипермаркетом и једним (1) 

супермаркетом и четрдесет (40) маркета; 

- Сански Мост с једним (1) супермаркетом; 
- Зеница с седам (7) маркета; 

- Трново с једним (1) маркетом; 

- Илијаш с четири (4) маркета; 
- Високо с три (3) маркета; 
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- Фојница с једним (1) маркетом; 

- Какањ с једним (1) маркетом; 
- Мостар с једним (1) маркетом; 

- Кључ с једним (1) маркетом;  

- Маглај с једним (1) маркетом;  

- Жепче с једним (1) маркетом. 
 

Анализа података о броју, врсти и географској локацији малопродајних објеката учесника 

концентрације указује да привредни субјекат ''MERCATOR BH'' овом концентрацијом  
првенствено шири своју продајну мрежу повећавањем малопродајних објеката типа 

„маркет“,  јер у његовој досадашњој структури малопродајних објеката доминирају 

продајни објекти типа „хипермаркет“ и „суперамаркет“. Из датих података је такође 
видљиво да нема значајних преклапања по градовима и врстама малопродајних објеката, 

па самим тим ни до стварања новог или јачања постојећег доминантног положаја на 

тржишту. 

 
 

6. Оцјена концентрације  

 
Конкуренцијски савјет анализом релевантних података, у смислу члана 17. Закона, је 

оцијенио да ће се провођењем предметне концентрације повећати тржишно учешће на 

релевантном тржишту малопродаје прехрамбених и непрехрамбених производа и 
производа широке потрошње, али неће доћи до стварања и јачања доминантног положаја. 

 

Конкуренцијски савјет приликом доношења коначне одлуке је узео у обзир и планове 

Подносиоца пријаве о погодностима које ће настати за потрошаче кроз повећање понуде на 
тржишту производа широке потрошње, бољи квалитет, већи избор производа, 

интерактивнији приступ и ширу понуду производа и услуга.  

 
Такође, Конкуренцијски савјет је узео у обзир и улагања до којих би требало доћи 

спровођењем предметне концентрације која подразумијевају улагања у модернизацију и 

развијање малопродајних објеката, увођење међународних и компанијских стандарда 

пословања, обука и стимулација запослених као и обезбјеђивање савремених и пријатних 
услова за рад запослених. 
 

Провођење предметне трансакције донијеће непосредне погодности за потрошаче: 

 

- ниже цијене производа ради нижих трошкова набавке, складиштења, дистрибуције и 

продаје, као и остварење економије обима; 
- ширу понуду производа остварену кроз увођење производа робне марке Мерцатор; 

- стабилност у понуди, односно неометано снадбијевање потрошача жељеним 

производима; 
- побољшање квалитета услуга остварено кроз увођење медународних и компанијских 

стандарда пословања; 

- прилагођеност понуде захтјевима и куповној моћи локалних потрошача. 
 

Такође, Конкуренцијки савјет је оцијенио да на релевантном тржишту не постоје 

правне/административне баријере за улазак на тржиште, нити су неопходна значајна 

новчана улагања за покретање дјелатности малопродаје прехрамбеним, непрехрамбеним и 
производима широке потрошње, тако да учесници концентрације ни након провођења 
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концентрације не би могли да се у значајној мјери понашају неовисно од стварних или 

потенцијалних конкурената. 
 

Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је оцијенио допуштеном предметну 

концентрацију, у смислу члана 18. став (2) тачка а) Закона. 

 
 

7. Административна такса 

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

д) под 1) Одлуке о административним таксама у вези с 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. 

 

 

8. 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 објављивања овог Рјешења.  

 

 

                    Предсједник    

 

                                                                Ибрица Лакишић   
 

 

 

 

 

 


