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BOSNA I HERCEGOVINA 

       Konkurencijsko vijeće 

 

 
         БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

          Koнкурeнциjски сaвjeт 

 

 

 

 

 

 

Број: 05-26-1-032-7-II/16 

Сарајево: 21.12.2016. године 

 

На основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (1) тачка д), а у вези са члановима 12, 14, 15, 

16. и 18. Закона о конкуренцији (''Службени гласник БиХ'', бр. 48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући 

по Пријави концентрације поднесеној од стране привредног субјекта ''ТРЖНИЦА'' д.о.о. Бања 

Лука, ул. Иве Лоле Рибара бр. 4, 78000 Бања Лука, кога заступа привредни субјект Брокерско-

дилерско друштво ''Монет брокер'' а.д. Бања Лука, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 139, 

78000 Бања Лука, запримљеној дана 07.10.2016. године, под бројем: 05-26-1-032-II/16, 

Конкуренцијски савјет на 136. (стотридесетшестој) сједници одржаној дана 21.12.2016. године, 

донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација која ће настати на тржишту сакупљања, одвоза и 

одлагања свих врста градског отпада, одржавања хигијене јавних површина, као и чишћења 

снијега и отклањања поледице са улица града на територији града Бања Лука, стицањем 

контроле привредног субјекта ''ТРЖНИЦА'' д.о.о. Бања Лука, ул. Иве Лоле Рибара бр. 4, 

78000 Бања Лука над привредним субјектом ''ЧИСТОЋА'' АД Бања Лука, ул. Браће 

Подгорника бр. 2, 78000 Бања Лука, путем јавне понуде за откуп акција и стјецањем већине 

акција са правом гласа. 

 

2. Утврђује се да привредни субјекат ''ТРЖНИЦА'' д.о.о. Бања Лука, ул. Иве Лоле Рибара бр. 4, 

78000 Бања Лука није поднио Пријаву концентрације у законом предвиђеном року, у смислу 

члана 16. став (1) Закона о конкуренцији. 

 

3. Због неподношења Пријаве концентрације у законом предвиђеном року, изриче се новчана 

казна привредном субјекту ''ТРЖНИЦА'' д.о.о. Бања Лука, ул. Иве Лоле Рибара бр. 4, 78000 

Бања Лука у висини од 10.000,00 КМ, коју је дужан платити у року од 8 дана од пријема овог 

Рјешења. 

 

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

 

5. Ово Рјешење је коначно и биће објављено у ''Службеном гласнику БиХ'', службеним 

гласницма ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Конкуренцијски савјет је дана 07.10.2016. године, под бројем: 05-26-1-032-II/16 запримио 

Пријаву концентрације (у даљем тексту: Пријава) поднесену од стране привредног субјекта 

''ТРЖНИЦА'' д.о.о. Бања Лука, ул. Иве Лоле Рибара бр. 4, 78000 Бања Лука (у даљем тексту: 

''ТРЖНИЦА'' или Подносилац пријаве), кога заступа привредни субјект Брокерско-дилерско 

друштво ''Монет брокер'' а.д. Бања Лука, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 139, 78000 Бања 
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Лука и привредног субјекта ''ЧИСТОЋА'' а.д. Бања Лука, ул. Браће Подгорника бр. 2, 78000 Бања 

Лука (у даљем тексту: ''ЧИСТОЋА'' или Циљно друштво).  

 

Пријава се односи на стјецање контроле привредног субјекта ''ТРЖНИЦА'' над привредним 

субјектом ''ЧИСТОЋА'', куповином већине акција са правом гласа, у складу са чланом 12. став 

(1), тачка (б) Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон). 

 

Увидом у сву достављену документацију, утврђено је да  Пријава није поднесена у прописаном 

року, у складу са чланом 16. став (1) Закона, као и да није потпуна у смислу члана 30. Закона. У 

складу са тим Конкуренцијски савјет је од Подносиоца пријаве актом број: 05-26-1-032-1-II/16 од 

17.10.2016. године затражио допуну Пријаве. Подносилац пријаве је поднеском запримљеним 

под бројем: 05-26-1-032-2-II/16 од 26.10.2016. године, доставио тражену допуну Пријаве.  

 

Конкуренцијски савјет је у складу са чланом 16. став (4) Закона, дана 03.11.2016. године под 

бројем: 05-26-1-032-3-II/16 донио Обавјештење о пријави концентрације, које је истог дана актом 

број: 05-26-1-032-4-II/16 достављено дневним новинама Босне и Херцеговине. На предметно 

обавјештење у датом року нису достављени писани коментари. 

 

Након анализе поднесене Пријаве, Конкуренцијски савјет је дана 14.12.2016. године (акт број: 

05-26-1-032-5-II/16) Подносиоцу пријаве издао Потврду о пријему комплетне и уредне пријаве, у 

смислу члана 30. став (3) Закона. 

 

Према наводима Подносиоца пријаве, исти нема намјеру поднијети захтјев за оцјену 

концентрације овлаштеним тијелима изван територије Босне и Херцеговине. 

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници концентрације су привредни субјекат ''ТРЖНИЦА'' и привредни субјекат ''ЧИСТОЋА''. 

 

1.1. ''ТРЖНИЦА'' (Подносилац пријаве) 

 

Привредни субјекат ''ТРЖНИЦА'', пуним називом Привредно друштво за тржничке услуге и 

трговину "ТРЖНИЦА" д.о.о. Бања Лука, са сједиштем на адреси ул. Иве Лоле Рибара бр. 4, Бања 

Лука, 78000 Бања Лука, чија је основна дјелатност трговина на мало у неспецијализованим 

продавницама, претежно храном, пићима и духанским производима. 

 

Према актуелном изводу из судског регистра Окружног привредног суда у Бања Луци број: 057-

0-Рег-З-16-003506 од 09.09.2016. године, привредни субјекат "ТРЖНИЦА" регистрован је са 

матичним бројем уписа: 1-42-00 и ЈИБ: 4400856610007. 

 

Пивредни субјекат "ТРЖНИЦА" је у 100% власништву привредног субјекта ''МГ МИНД'' д.о.о. 

Мркоњић Град, Подбрдо бб, 70260 Мркоњић Град, чија је основна дјелатност трговина на мало 

РТВ и другим техничким апаратима, и нискоградња (изградња, реконструкција и одржавање 

путне мреже). 

 

Повезано друштво у којем привредни субјекат "ТРЖНИЦА" има 10% или више учешћа у 

основном капиталу или 10% или више права гласа је привредни субјекат ТАМ П.С.Ц. д.о.о. Бања 

Лука, ул. Бранка Поповића бр. 312, 78000 Бања Лука, чија је основна дјелатност одржавање и 

поправак моторних возила.  
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1.2. ''ЧИСТОЋА'' (Циљно друштво) 

 

Привредни субјекат ''ЧИСТОЋА'', пуним називом Привредно друштво за комуналне услуге 

''ЧИСТОЋА'' АД Бања Лука, са сједиштем на адреси ул. Браће Подгорника бр. 2, 78000 Бања 

Лука, чија је основна дјелатност сакупљање, одвоз и одлагање свих врста градског отпада, 

одржавање хигијене јавних површина, као и чишћење снијега и отклањање поледице са улица 

града. 

Према рјешењу о регистрацији Окружног привредног суда у Бања Луци број: 057-0-Рег-14-

001688 од 16.07.2014. године, привредни субјекат ''ЧИСТОЋА'' регистрован је са матичним 

бројем уписа: 1-10-00 и ЈИБ: 4400849160004. 

 

Власничка структура привредног субјекта ''ЧИСТОЋА'' прије провођења трансакције којом је 

привредни субјекат "ТРЖНИЦА" стекао контролу над њим (на дан 25.09.2016. године) приказана 

је у Табели бр. 1 како слиједи. 

  

                    Табела бр. 1 

Ред. 

бр. 
Привредни субјекти - дионичари 

Власничко 

учешће 

 (%) 

1. Град Бања Лука 30,000342 

2. Тржница д.о.о. Бања Лука 26,14302 

3. ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука 17,986975 

4. ЗМИФ у преобликовању Зептер Фонд а.д. Бања Лука 10,107702 

5. ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука   6,197287 

6. Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука   4,999956 

7. Акционари са појединачним удјелом испод 1%   4,564718 

 УКУПНО 100 

Извор: подаци из Пријаве 

 

Привредни субјекат ''ЧИСТОЋА'' нема повезаних друштава у којима има 10% или више учешћа у 

основном капиталу или 10% или више права гласа. 

 

2. Обавеза пријаве концентрације 
 

У складу са чланом 14. Закона, анализирани су подаци из Пријаве ради утврђивања постојања 

услова за обавезу пријаве концентрације, а везано за укупан годишњи приход учесника 

концентрације у години која је претходила концентрацији (Табела бр. 2). 

    

                                                                                                                  Табела бр. 2 

Укупан приход учесника у концентрацији остварен у 2015. години 

Привредни субјекат "ТРЖНИЦА" ''ЧИСТОЋА'' 

Босна и Херцеговина (..)**1 КМ (..)** КМ 

Свијет - - 

Извор: подаци из Пријаве 

 

                                                 
1 (..)** подаци представљају пословну тајну у смислу члана 38. Закона о конкуренцији 
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Према подацима из Табеле бр. 2, учесници концентрације у 2015. години остварили су укупан 

годишњи приход који подлијеже обавези пријаве концентрације. 

 

3. Правни оквир концентрације 
 

Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене допуштености предметне концентрације 

примијенио одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта (''Службени гласник 

БиХ'', бр. 18/06 и 34/10), Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену 

концентрација привредних субјеката (''Службени гласник БиХ'', бр. 34/10), те Закона о управном 

поступку (''Службени гласник БиХ'', бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/07, 41/13 и 53/16). 

 

4. Правни основ и облик концентрације 

 

Правни основ концентрације је јавна понуда коју је дао привредни субјекат ''ТРЖНИЦА'' дана 

15.08.2016. године у дневном листу ''Глас Српске'' за преузимање дионица емитента привредног 

субјекта ''ЧИСТОЋА''. На дан објаве понуде привредни субјекат ''ТРЖНИЦА'' био је власник 

2.510.761 акције привредног субјекта ''ЧИСТОЋА'', што представља 26,14302% акција са правом 

гласа у скупштини привредног субјекта ''ЧИСТОЋА''. Понуда је истекла 14.09.2016. године, а за 

вријеме њеног трајања депоновано је 2.389.992 дионице, што представља 24,8855% акција са 

правом гласа у скупштини привредног субјекта ''ЧИСТОЋА''. На дан 26.09.2016, када је извршен 

пренос депонованих дионица, понудилац привредни субјекат ''ТРЖНИЦА'' постао је власник 

укупно 4.900.753 дионице, односно 51,0285% акција са правом гласа у скупштини  привредног 

субјекта ''ЧИСТОЋА''. 

 

Правни облик концентрације у смислу члана 12. став (1) Закона је стјецање контроле једног 

привредног субјекта над другим привредним субјектом куповином већине акција са правом 

гласа. 

 

5. Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште за предметну концентрацију одређено је према основној дјелатности и 

географском подручју на којем учесници у концентрацији обављају дјелатност. 

 

Узимајући у обзир дјелатности које обављају учесници у концентрацији, а посебно Циљно 

друштво, Конкуренцијски савјет је као релевантно тржиште производа у конкретном случају 

одредио тржиште сакупљања, одвоза и одлагања свих врста градског отпада, одржавања хигијене 

јавних површина, као и чишћење снијега и отклањање поледице са улица града. 

 

Узимајући у обзир територију на којој послују учесници у концентрацији, а посебно Циљно 

друштво, Конкуренцијски савјет је као релевантно тржиште у географском смислу одредио 

тржиште територије града Бања Лука.  

 

Слиједом наведеног, под релевантним тржиштем предметне концентрације сматра се тржиште 

сакупљања, одвоза и одлагања свих врста градског отпада, одржавања хигијене јавних површина, 

као и чишћење снијега и отклањање поледице са улица града на територији града Бања Лука.   

 

6. Анализа релевантног тржишта 

 

Према процјени тржишног учешћа на релевантном тржишту која је дата у Пријави, привредни 

субјекат ''ЧИСТОЋА'' има тржишно учешће од (..)**%, а његов главни и једини конкурент 
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привредни субјекат ''ЕКО-ЕУРО ТИМ'' д.о.о. Бања Лука, Крупа на Врбасу бб, 78000 Бања Лука, 

(..)** има тржишно учешће од (..)**%.  

 

Привредни субјекат "ТРЖНИЦА" на релевантном тржишту нема тржишног учешћа. 

 

Након провођења предметне концентрације структура релевантног тржишта ће остати 

непромјењена. 

 

7. Оцјена концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је утврдио да се у предметном случају ради се о концентрацији 

привредних субјеката који обављају дјелатност на различитим тржиштима и чије провођење неће 

изазвати промјене структуре релевантног тржишта. 

 

У складу са наведеним, Конкуренцијски савјет сматра да предметна концентрација неће 

спрјечавати, ограничавати нити нарушити тржишну конкуренцију на релевантном тржишту, те је 

одлучио као у тачки 1. диспозитива овог Рјешења. 

 

8. Новчана казна 

 

Чланом 16. став (1) Закона прописан је рок за обавезну пријаву концентрације, који износи 15 

дана од закључења споразума, објављивања јавне понуде акција или стицања контроле, зависно 

од тога шта наступи раније. 

 

Подносилац пријаве није поднио предметну Пријаву у прописаном року, с обзиром да је јавну 

понуду за преузимање дионица привредног субјекта ''ЧИСТОЋА'' дао 15.08.2016. године, а 

Пријава је поднесена дана 07.10.2016. године, што значи да је прекорачио рок за 38 дана, па је у 

складу са тим одлучено као у тачки 2. диспозитива овог Рјешења. 

 

Конкуренцијски савјет, у смислу члана 49. став (1) тачка б) Закона, може да изрекне новчану 

казну до 1,0% од укупног прихода у претходној години пословања ради непријављивања 

концентрације, у смислу члана 16. став (1) Закона.  

 

Конкуренцијски савјет је новчану казну у предметном случају одредио у висини од (..)**% 

укупног годишњег прихода привредног субјекта "ТРЖНИЦА" за 2015. годину, што одговара 

износу од 10.000,00 КМ, коју је исти дужан платити у року од 8 дана од дана пријема Рјешења, 

како је то наведено у тачки 3. диспозитива овог Рјешења. 

 

Приликом одмјеравања казне Конкуренцијски савјет је у обзир узео трајање прекорачења рока 

дозвољеног за обавезно подношење пријаве концентрације, као и намјеру Подносиоца пријаве да 

сам пријави концентрацију. 

  

9. Административна такса 

 

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

под 1) Одлуке о висини административних такси у вези с процесним радњама пред 

Конкуренцијским савјетом (''Службени гласник БиХ'', бр. 30/06 и 18/11) дужан је платити 

административну таксу у укупном износу од 2.500,00 КМ у корист Буџета институција Босне и 

Херцеговине. 
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10.  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 

 

      Мр Аријана Регода-Дражић  

 


