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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 
 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

 

 

Број: 05-26-1-019-7-II /11 
Сарајево, 29.11.2011. године 

 

На основу члана 25. став (1) тачка е) и члана 42. став (1) тачка д), 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 заједничкој Пријави концентрације привредних субјеката „Тесла” д.д. 

Брчко, Браће Ћускића бр. 13 Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина и iQ Power AG, 

Metallstrasse 9, 6304 Zug, Швајцарска  које заступа адвокат Нихад Сијерчић, Трг Дјеце 
Сарајева 1/В, Сарајево, Босна и Херцеговина, запримљеној дана 20.9.2011. године под 

бројем: 05-26-1-019-II/11, Конкуренцијски савјет, на  22. (двадесетдругој) сједници 

одржаној дана 29.11.2011. године, донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Оцјењује се допуштеном  концентрација која ће настати оснивањем новог привредног 
субјекта у Босни и Херцеговини на тржишту производње и продаје нових и 

рециклираних акумулатора, од стране привредних субјеката Тесла д.д. Брчко и iQ 

Power AG, путем заједничког улагања на дугорочној основи.  
 

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 20.9.2011. године под бројем: 05-26-1-019-II/11 запримио 

заједничку Пријаву концентрације (у даљем тексту: Пријава) привредних субјеката „Тесла” 
д.д. Брчко, Браће Ћускића бр. 13 Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина и iQ Power AG, 

Metallstrasse 9, 6304 Zug, Швајцарска  (у даљем тексту : Подносиоци пријаве или Тесла 

и/или iQ Power) поднесену путем адвоката Нихада Сијерчића, Трг Дјеце Сарајева 1/В, 

Сарајево, Босна и Херцеговина, којом исти намјеравају основати нови привредни субјекат 
путем заједничког улагања на дугорочној основи и који ће бити под њиховом заједничком 

контролом. 

 
Конкуренцијски савјет је утврдио да Пријава није комплетна и уредна по члану 30. став (1) 

Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон) и чл. 9. и 11. Одлуке о начину подношења 

пријаве и критеријима за оцјену концентрација привредних субјеката («Службени гласник 
БиХ», број 34/10), те је затражио допуну исте, дана 26.9.2011. године актом број 05-26-1-

019-1-II/11, након чега су Подносиоци пријаву допунили дана 4.10.2011. године поднеском 

број 05-26-1-019-2-II/11. 

 
Конкуренцијски савјет је Подносиоцима пријаве издао Потврду о пријему комплетне и 

уредне Пријаве, дана 9.11.2011. године акт број 05-26-1-019-3-II/11, у складу са чланом 30. 

став (3) Закона. 
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Подносиоци пријаве су  у смислу члана 30. став (2) Закона навели да немају обавезу 

поднијети захтјев за оцјену концентрације тијелима овлаштеним за оцјену концентрације 
изван Босне и Херцеговине. 

 

Подносиоци пријаве су Пријаву поднијели у року прописаном чланом 16. став (1) Закона. 

Конкуренцијски савјет је дана  9.11.2011. године, у складу са чланом 16. став (4) Закона, 
издао Обавјештење о достављеној Пријави (акт број: 05-26-1-019-5-II/11 од 9.11.2011. 

године) у дневној штампи Босне и Херцеговине и wеб страници Конкуренцијског савјета 

www.bihkonk.gov.ba, у којој је објавио податке о намјераваној концетрацији, те позвао све 
директно заинтересоване стране на достављање писаних коментара у погледу проведбе 

исте. На предметно Обавјештење нису достављени коментари заинтересованих страна. 

 
Конкуренцијски савјет је, у поступку оцјене предметне концентрације, утврдио сљедеће 

чињенице:  

 

1. Учесници концентрације 
 

Учесници концентрације су привредни субјекти Тесла д.д. Брчко, Браће Ћускића бр. 13 

Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина и iQ Power AG, Metallstrasse 9, 6304 Zug, 
Швајцарска. 

 

1.1. Привредни субјекат Тесла 

 

Привредни субјекат Тесла је акционарско друштво регистровано у складу са законима 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине у Основном суду Брчко дистрикта под матичним 

бројем уписа 1-1657, са сједиштем у Браће Ћускића бр. 13 Брчко дистрикт, Босна и 
Херцеговина.  

 

Привредни субјекат Тесла излистан је на Бањалучкој берзи, а већински власник 
акционарског капитала је физичко лице Миодраг Буквић, [(..) (лична карта ...)]*

1
. 

 

Претежна дјелатност привредног субјекта Тесла  је производња акумулатора и рециклажа 

искориштених, отпадних акумулатора. Привредни субјекат Тесла посједује производне 
капацитете од 350.000 акумулатора годишње и капацитете рециклаже од 30.000 мт 

искориштених, отпадних акумулатора, те све своје производе продаје на подручју читаве 

Босне и Херцеговине. 
 

1.1.1. Повезана друштва привредног субјекта Тесла на тржишту Босне и 

Херцеговине 

 

Привредни субјекат Тесла је присутан на тржишту Босне и Херцеговине и путем повезаних 

привредних субјеката ФИБ ТЕСЛА д.о.о. Брчко дистрикт,  КЛАС д.о.о. Брчко дистрикт и 

ПЕКАРА КЛАС Брчко дистрикт. 
 

Привредни субјекат ФИБ ТЕСЛА д.о.о. Брчко дистрикт, Браће Ћускића 13, Брчко, је 

друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге, уписано у 
регистар Основног суда Брчко дистрикта Босне и Херцеговине под матичним бројем 

уписа: 96-01-0068-11, са сједиштем у Браће Ћускића бр. 13 Брчко дистрикт. Привредни 

субјекат је регистрован у 2011. години и према подацима из пријаве још није активан. 

                                                
1[(..)]*- Подаци се сматрају пословном тајном у смислу члана 38. Закона о конкуренцији 
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Привредни субјект КЛАС д.о.о. Брчко дистрикт, Сандићи бр.124, Сандићи, Брчко 
дистрикт, уписан је у регистар Основног суда Брчко дистрикта Босне и Херцеговине под 

матичним бројем уписа: 1-346, са сједиштем у Сандићи бр.124, Сандићи, Брчко дистрикт. 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта КЛАС д.о.о. је млинско-пекарска 

дјелатност. 
 

Привредни субјекат ПЕКАРА КЛАС Брчко дистрикт, Едхема Мулабдића бр.2, Брчко, 

уписан у регистар Основног суда Брчко дистрикта Босне и Херцеговине под матичним 
бројем уписа: 3-457, са сједиштем у Едхема Мулабдића бр. 2, Брчко дистрикт. Претежна 

регистрована дјелатност привредног субјекта ПЕКАРА КЛАС је занатско-пекарска 

дјелатност. 
 

Сва повезана друштва привредног субјекта Тесла налазе се у 100% власништву физичког 

лица Миодрага Буквића, [(..) (лична карта...)]*. 

 

1.2. Привредни субјекат iQ Power 

 

Привредни субјекат  iQ Power је акционарско друштво регистровано у Трговачком 
регистру кантона Zug у Швајцарској под бројем регистра CH-170.3.027.783-9 , са 

сједиштем у Metallstrasse 9 6304 Zug, Швајцарска. 

 
Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта iQ Power су трговина 

производима, компонентама и системима за снабдијевање енергијом, складиштење 

енергије, производња енергије и енергетски менаџмент, директно или индиректно стицање, 

продаја и управљање учешћима у предузећима у земљи и иностранству, те обављање 
финансијских послова. 

 

Према подацима из пријаве привредни субјекат iQ Power нема повезаних друштава у Босни 
и Херцеговини и има минималан приход на тржишту Босне и Херцеговине, док главнину 

својих производа продаје на европском и азијском тржишту. 

 

2. Правни оквир оцјене предметне концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене допуштености предметне 

концентрације примјенио 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 концентрација привредних субјеката («Службени гласник БиХ», 

број 34/10). 
 

Конкуренцијски савјет, у складу са чланом 43. став (7) Закона, при израчуну укупних 

годишњих прихода учесника концентрације је користио критеријуме и стандарде 

Обавјештења Европске комисије о израчуну укупног прихода у складу са Одредбом Вијећа 
(ЕЕЗ) број: 4064/89 о контроли концентрације привредних субјеката. 

 

3. Правни основ и облик предметне концентрације 
 

Правни основ концентрације је Уговор о заједничком  улагању закључен дана 5.9.2011. 

године између привредног субјекта Тесла и привредног субјекта iQ Power, којим наведени 
привредни субјекти намјеравају основати ново друштво које ће бити под заједничком 
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контролом на начин да привредни субјекат  iQ Power посједује (..)%* власничког удјела, 

док ће привредни субјекат Тесла посједовати преосталих (..)%*. 
 

Правни облик концентрације представља заједничко улагање на дугорочној основи 

привредног субјекта Тесла и привредног субјекта iQ Power, у складу са чланом 12. став (1), 

тачка ц) Закона. 
 

4. Релевантно тржиште предметне концентрације 

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

релевантног тржишта чини тржиште одређених производа/услуга који су предмет 

обављања дјелатности на одређеном географском тржишту. 
 

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 које то тржиште битно разликује од услова 
тржишне конкуренције на сусједним географским тржиштима. 

 

Релевантно тржиште према предмету пословања учесника предметне концентрације је 

тржиште производње и продаје нових и рециклираних акумулатора,  док је релевантно 
тржиште према територији на којој послују учесници концентрације територија Босне и 

Херцеговине. 

 
Слиједом горе наведеног, као релевантно тржиште предметне концентрације одређено је 

тржиште производње и продаје нових и рециклираних акумулатора у Босни и 

Херцеговини. 

 

5. Обавеза пријаве намјере концентрације 

 

Обавеза пријаве концентрације постоји уколико су успуњени услови из члана 14. став 1) 
под а) и б) Закона, односно ако укупни приход свих учесника концентрације остварен 

подајом роба и /или услуга на свјетском тржишту износи 100.000.000,00 КМ по завршном 

рачуну у години која је претходила концентрацији и да укупни годишњи 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 

њихово заједничко тржишно учешће на релевантном тржишту веће од 40%. 

 
Укупни остварени годишњи приходи учесника концентрације на дан 31.12.2010. године 

износили су:  

                  Табела 1. 
( КМ) Тесла iQ Power ФИБ Тесла 

д.о.о.* * 

Клас д.о.о. ** Пекара 

Клас** 

Свијет (..)* (..)* - (..)* - 

БиХ (..)* (..)* - (..)* (..)* 

Извор: Подаци из Пријаве; ** Повезана друштва  привредног субјекта Тесла  
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Тржишни удјели учесника концентрације на релевантном тржишту нових акумулатора 
износе: 

         Табела 2. 
Р.Б Назив производа /марка Тржишно учешће (%) 

1. Тесла (20-30)* 

2. iQ Power (0-10)* 

3. Варта (20-30)* 

4. Black Horse (30-40)* 

5. Остали (20-30)* 

6. Укупно 100,00 

Извор: Пријава концентрације 

 
Тржишна учешћа учесника концентрације на релевантном тржишту рециклираних 

акумулатора износе:                        

Табела 3. 
Р.Б Назив привредног субјекта Тржишно учешће (%) 

1. Тесла (80-90)* 

2. Остали* (10-20)* 

3. Укупно 100,00 

Извор: Пријава концентрације; *Grios Груде, БЦ Метал Бања Лука, Farmakom MB 

 

Анализом падатака из табела 1., 2. и 3. Конкуренцијски савјет је утврдио да привредни 

субјекти учесници концентрације у погледу остварених укупних прихода у 2010. години 

нису обавезни пријавити концентрацију у складу са чланом 14. став 1) тачка а) и б). 

Међутим, како тржишно учешће привредног субјекта Тесла на тржишту рециклаже 
акумулатора износи (80-90%)*, Конкуренцијски савјет је утврдио да за Подносиоце 

пријаве постоји обавеза Пријаве концентрације у складу са чланом 14. став 1) тачка б) 

Закона, јер је њихово заједничко тржишно учешће на релевантном тржишту веће од 40% 
 

6. Анализа релевантног тржишта 

 

Из података о тржишним учешћима учесника на релевантном тржишту видљиво је да на 
тржишту производње и продаје нових акумулатора (табела 2.) не постоје изразито 

доминантни учесници, односно, да су тржишна учешћа најдоминантнијих привредних 

субјеката доста уједначени и крећу се у распону 20-30%. Тржишна учешћа учесника 
концентрације на овом тржишту износе (20-30%)* за привредни субјекат Тесла и (0-10%)* 

за привредни субјекат iQ Power. 

 
Из података о тржишним учешћима учесника на релевантном тржишту видљиво је да на 

тржишту производње и продаје рециклираних акумулатора (табела 3.)  привредни субјекат 

Тесла има изразито доминантан положај те да његово тржишно учешће износи (80-90%)*, 

док је преосталих (10-20%)* тржишног учешћа подијељено између неколико привредних 
субјеката. Привредни субјекат iQ power као други учесник предметне концентрације, 

према подацима из Пријаве, није присутан на овом тржишту. 

 

7. Оцјена предметне концентрације  
 

Конкуренцијски савјет је анализом релевантних података, у смислу члана 17. Закона, 
оцијенио да провођењем намјераване концентрације неће доћи до значајног нарушавања 

тржишне конкуренције, односно стварања или јачања доминантне позиције учесника 

концентрације у смислу члана 13. Закона, из разлога што: 
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Учесници концентрације на тржишту производње и продаје нових акумулатора немају 

доминантан положај (Тесла 20-30%, iQ Power 0-10%)*, а предметна концентрација неће 
довести ни до значајног повећања тржишног учешћа опћенито, обзиром на релативно 

ниско тржишно учешће привредног субјекта iQ Power.  

 

У погледу тржишта производње и продаје рециклираних акумулатора Конкуренцијски 
савјет је приликом доношења коначне одлуке узео у обзир чињеницу да без обзира на 

изузетно високо тржишно учешће привредног субјекта Тесла (80-90%)*, предметном 

концентрацијом неће доћи до стварања новог, односно јачања постојећег доминантног 
положаја, из разлога што привредни субјекат iQ Power до сада није учествовао на 

наведеном релевантном тржишту.  

 
Приликом оцјене предметне концентрације Конкуренцијски савјет је узео у обзир и 

планове Подносилаца пријаве у погледу увођења нових знања из области инжињеринга, 

маркетинга и међународне продаје што би дугорочно могло имати позитивне ефекте за 

развој тржишта, као и крајње потрошаче. 
 

Узимајући у обзир све изнесене чињенице и податке који су претходили доношењу 

Рјешења, Конкуренцијски савјет је оцијенио концентрацију допуштеном, у смислу члана 
18. став (2) тачка а) Закона. 

 

8. Административна такса 

 

На ово Рјешење Подносиоци пријаве, 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», број 30/06 и 18/11) дужни  су  
платити административну таксу у укупном износу од 2.500,00 КМ у корист Буџета 

институција Босне и Херцеговине. 

 

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 објављивања овога Рјешења. 

 

 

 

     Предсједник 

           

                      Ибрица Лакишић  


