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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 
 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

 

 

Број: УП-01-26-1-010-13-/19 

Сарајево, 11.07.2019. године 

 

 

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

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

рјешавајући по Пријави намјере концентрације привредних субјеката Витинка а.д. Зворник, 

Дринска два 30, 75413 Козлук и Витаминка а.д. Бања Лука, Браће Пиштељића број 22, 78000 

Бања Лука, поднесеној путем опуномоћеника адвоката Стевана Димитријевића, Симе Шолаје 1, 

78000 Бања Лука, запримљеној дана 29.04.2019. године под бројем: УП-01-26-1-010-1/19, 

Конкуренцијски савјет, на 55. (педесетпетој) сједници одржаној дана 11.07.2019. године, донио 

је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту производње и продаје 

освјежавајућих безалкохолних негазираних пића у Босни и Херцеговини која ће настати 

стицањем контроле путем повезаних привредних субјеката Витинка а.д. Зворник и 

Синови и оци д.о.о. Бања Лука, над привредним субјектом Витаминка а.д. Бања Лука 

куповином (..)*1 акција власничког капитала у смислу члана 12. став (1) тачка б) под 1) 

Закона о конкуренцији.  

 

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. 

 

 

Образложење 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине је дана 29.04.2019. године под бројем: УП-01-26-1-

010-1/19, запримио заједничку Пријаву намјере концентрације од стране привредних субјеката 

Витинка а.д. Зворник, Дринска два 30, 75413 Козлук и Витаминка а.д. Бања Лука, Браће 

Пиштељића број 22, 78000 Бања Лука (даље у тексту: Подносиоци пријаве), поднесену путем 

опуномоћеника адвоката Стевана Димитријевића, Симе Шолаје 1, 78000 Бања Лука, којом 

привредни субјекат Витинка а.д. Зворник, Дринска два 30, 75413 Козлук (даље у тексту: Витинка) 

путем повезаног друштва Синови и оци д.о.о. Бања Лука, Улица В Козарске бригаде број 18, 

78000 Бања Лука (даље у тексту: Синови и оци) у смислу члана 12. став (1) тачка б) под 1) Закона 

о конкуренцији (''Службени гласник БиХ'', бр. 48/05, 76/07 и 80/09) (даље у тексту: Закон), има 

намјеру стећи (..)* учешће  у основном капиталу привредног субјекта Витаминка а.д. Бања Лука, 

Браће Пиштељића број 22, 78000 Бања Лука (даље у тексту: Витаминка).   

 

 

                                                 
1 (..)*- Подаци представлјају пословну тајну 
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Подносилац пријаве је предметну пријаву допунио поднеском број: УП-01-26-1-010-3/19 од дана 

15.05.2019. године, поднеском број: УП-01-26-1-010-4/19 од дана 20.05.2019. године и поднеском 

број: УП-01-26-1-010-6/19 од дана 06.06.2019. године. 

 

По пријему документације Конкуренцијски савјет је утврдио Пријаву комплетном и издао 

Потврду о пријему комплетне и уредне Пријаве, у складу са чланом 30. став (3) Закона о 

конкуренцији (у даљем тексту: Закон), дана 11.07.2019. године, под бројем: УП-01-26-1-010-

11/19. 

 

Конкуренцијски савјет је, у складу с чланом 16. став (4) Закона, издао Обавјештење о 

достављеној Пријави број: УП-01-26-1-010-7/19 од дана 24.06.2019. године, које је у  дневној 

штампи објављено дана 27.06.2019. године, и позвао све заинтересоване стране на достављање 

писаних коментара о намјераваној концентрацији. На предметно Обавјештење нису достављени 

коментари заинтересованих страна. 

 

Подносиоци пријаве су у складу с чланом 30. став (2) Закона у истој навели да Пријаву нису 

поднијели нити имају намјеру подносити овлаштеним тијелима за оцјену концентрације изван 

територије Босне и Херцеговине. 

 

Увидом у поднесену Пријаву, Конкуренцијски савјет је утврдио да је иста поднесена у смислу 

члана 16. став (2) Закона (правни основ: Писмо намјере). 

  

Увидом у достављену документацију утврђено је сљедеће: 

 

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници концентрације су привредни субјекат Витинка а.д. Зворник, Дринска два 30, 75413 

Козлук, привредни субјекат Витаминка а.д. Бања Лука, Браће Пиштељића број 22, 78000 Бања 

Лука и привредни субјекат Синови и оци д.о.о. Бања Лука, Улица В Козарске бригаде број 18, 

78000 Бања Лука. 

 

1.1. Привредни субјекат Витинка а.д. Зворник 

 

Привредни субјекат Витинка а.д. Зворник, Дринска два 30, 75413 Козлук, уписан је у регистру 

пословних субјеката Окружног привредног суда у Бијељини под бројем: (..)*2 са уговореним и 

уплаћеним основним капиталом у износу од (..)* КМ у (..)*% власништву физичког лица (..)* и 

у (..)*% власништва привредног субјекта Синови и оци д.о.о. Бања Лука, Улица В Козарске 

бригаде број 18, 78000 Бања Лука.  

 

Према подацима из Пријаве у ширем смислу као учесника предметне концентрације Подносиоци 

пријаве означавају физичко лице (..)* који контролише сљедећа правна лица: 

- Синови и оци д.о.о. Бања Лука, (..)*% учешћа у оснивачком капиталу; 

- Геоинжињеринг д.о.о. Бања Лука, (..)*% учешћа у оснивачком капиталу; 

- Сплетена липа д.о.о., (..)*% учешћа у оснивачком капиталу; 

- Крајинапремјер д.о.о. Бања Лука, у завршној фази ликвидације, (..)*% учешћа у 

оснивачком капиталу и 

- Vivia office&home д.о.о. Бања лука, (..)*% удјела у оснивачком капиталу. 

 

Привредни субјекат Витинка а.д. Зворник је оснивач привредног субјекта Витинка екплоатација 

д.о.о. Козлук, Улица Дринска два број 30, Козлук са (..)*% учешћа у оснивачком капиталу и 

привредног субјекта Еко РС д.о.о. Бања Лука, Улица В Козарске бригаде број 18, 78000 Бања 

Лука. 

                                                 
2 (..)*- Подаци представлјају пословну тајну 



4 

 

 

Основна дјелатност привредног субјекта Витинка је производња и продаја негазираних и 

газираних вода и освјежавајућих безалкохолних пића. 

 

1.2 Привредни субјекат Синови и оци д.о.о. Бања Лука 

 

Привредни субјекат Синови и оци д.о.о. Бања Лука уписан је у судски регистар Окружног 

привредног суда у Бањој Луци под матичним бројем: (..)*3 са уговореним и уплаћеним основним 

капиталом у износу од (..)* КМ у (..)*% власништву физичког лица (..)*. 

 

Основна дјелатност привредног субјекта Синови и оци д.о.о. Бања Лука је производња 

освјежавајућих пића, минералне воде и других флашираних вода. 

 

1.3.  Привредни субјекат Витаминка а.д. Бања Лука 

 

Привредни субјекат Витаминка а.д. Бања Лука, Браће Пиштељића број 22, 78000 Бања Лука 

уписан је у Судски регистар Окружног привредног суда у Бања Луци под бројем (..)* у 

власништву акционара према списку Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука 

од 14.05.2011. године. 

 

У ширем смислу као учесника концентрације Подносиоци пријаве означавају физичко лице (..)* 

који контролише сљедећа правна лица: 

- Витаминка а.д. Бања Лука, (..)*% акција; 

- Креис БХ д.о.о. Сарајево, (..)*% учешћа у власништву; 

- Интеринвест-Креис д.о.о. Бања Лука, (..)*% учешћа у власништву и 

- Алфа Инвест д.о.о. Бања Лука, (..)*% учешћа у власништву. 

 

Основна дјелатност привредног субјекта Витаминка је производња и продаја мармелада, џемова, 

пекмеза, пастеризованог воћа, воћних нектара,воћних сокова и воћних сирупа. 

 

2. Правни основ и правни облик концентрације 

 

Као правни основ ове концентрације Подносиоци пријаве су доставили Писмо о намјерама 

потписано дана 18.04.2019. године између физичких лица (..)*, који непосредно контролише 

(кроз друштво Синови и оци д.о.о. Бања Лука) привредни субјекат Витинка а.д. Зворник и (..)* 

као (..)* власника ((..)*% учешћа) привредног субјекта Витаминка а.д. Бања Лука.  

 

Потписници наведеног Писма о намјерама у вези са стицањем контроле над привредним 

субјектима Витинка а.д. Зворник и Витаминка а.д. Бања Лука „сагласно констатују да постоји 

обострана заинтересованост Страна потписница за стицање заједничке контроле над привредним 

субјектима Витинка а.д. Зворник и Витаминка а.д. Бања Лука, укључујући могућност формирања 

друштва са посебном намјеном. Стране потписнице додатно не искључују и могућност стицања 

потпуне контроле над наведеним привредним субјектима искључиво од стране Учесника 

1“ ((..)*). 

 

У Писму о намјерама даље се наводи да у складу са процесом преговарања, договореном цијеном 

и осталим условима стицања контроле, по успјешном завршетку преговора, Стране потписнице 

Писма о намјерама ће закључити посебан уговор који ће представљати правни основ за стицање 

контроле Страна потписница. 

 

Поднеском број: УП-01-26-1-010-6/19 од дана 06.06.2019. године, Конкуренцијском савјету су 

достављени подаци о коначној структури намјераване трансакције у складу са договором између 

учесника концентрације гдје ће по прибављању сагласности Конкуренцијског савјета, Учесник у 

                                                 
3 (..)*- Подаци представлјају пословну тајну 
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ширем смислу, Учесник 1, физичко лице (..)*4 стећи (..)*% акција привредног субјекта Витаминка 

а.д. Бања Лука од Учесника 2 у ширем смислу, физичког лица (..)*. 

 

У складу са напријед наведеним, а на основу члана 12. став (1) тачка б) под 1. Закона о 

конкуренцији, правни облик концентрације је стицање контроле једног привредног субјекта над 

другим у складу са одредбама Закона о конкуренцији.   

 

3. Правни оквир оцјене концентрације /трансакције 

 

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

о утврђивању релевантног тржишта («Службени гласник БиХ», бр. 18/06 и 34/10), те Одлуке о 

начину подношења пријаве и критеријума за оцјену концентрација привредних субјекта. 

 

Конкуренцијски савјет, на основу члана 43. став (7) Закона, може користити судску праксу 

Европског суда и одлуке Европске комисије, као и критеријуме и стандарде из Обавијести 

Европске Комисије о израчуну укупног прихода у складу с Уредбом Савјета (ЕЕЗ) број: 4064/89 

о контроли концентрације привредних субјекта. 

 

4. 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 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 остварени годишњи приходи привредних субјеката учесника предметне концентрације 

на дан 31.12.2018. године износили су: 
Табела 1. 

Укупни приход (КМ) Витинка а.д. Зворник Витаминка а.д. Бања Лука 

Босна и Херцеговина (..)* (..)** 

Свијет (..)* (..)* 

Извор: подаци из Пријаве 

*- укључујући и приходе повезаних привредних субјеката: Синови и оци д.о.о., Витинка експлоатација, 

Геоинжењеринг, Крајинапремјер и Vivia office&home; 

**- Укључујући и приход повезаног привредног субјекта Креис БХ д.о.о.  

 

Према подацима наведеним у Пријави (Табела 1.), привредни субјекти, учесници концентрације, 

испуњавају услов обавезе пријаве концентрације у погледу оствареног заједничког укупног 

годишњег прихода у смислу члана 14. став (1) Закона, те су били обавезни пријавити 

концентрацију. 

 

 

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.  

 

                                                 
4 (..)*- Подаци представлјају пословну тајну 
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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 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 утврђено је као тржиште производње и продаје освјежавајућих 

безалкохолних негазираних пића.  

 

Релевантним тржиштем предметне концентрације сматраће се тржиште производње и продаје 

освјежавајућих безалкохолних негазираних пића у Босни и Херцеговини. 

 

 

5.1. Анализа релевантног тржишта концентрације 

 

Обзиром на утврђено релевантно тржиште намјераване концентрације као тржиште производње 

и продаје освјежавајућих безалкохолних негазираних пића у Босни и Херцеговини, 

Конкуренцијски савјет је анализирао достављене податке Подносиоца пријаве о тржишним 

учешћима учесника концентрације и његових конкурената на истом и  исказани су у сљедећим 

табелама: 
 

Сирупи: 

Табела 2. 
Р.бр. Назив привредног субјекта Тржишно учешће / Обим 

(проценат) 

          Тржишно 

учешће /  Вриједност 

1 .  Бонy сокови д.о.о. (производ 

Бонy) 

(..)*5 % (..)* литара 

2. ФРУЦТАЛ Живилска 

индустрија д.о.о. (производ 

Фруцтал) 

(..)* % (..)* литара 

3. Малишић еxпорт-импорт доо 

(производ Малпи) 

(..)* % (..)* литара 

4. МАРАСКА д.д. (производ 

Мараска) 

(..)* % (..)* литара 

5. "СПЕКТАР ДРИНК" д.о.о. 

Бијељина 

(..)* % (..)* литара 

     6. Витинка АД Зворник (..)* % (..)* литара 

     7. Витаминка АД Бања Лука (..)* % (..)* литара 

 8. ОСТАЛИ (..)* % (..)* литара 

9. Укупно 6+7 (..)* % (..)* литара 

Извор: подаци из Пријаве 

 

Стилл дринкс (воћни сокови са мање од 25% воћног удјела): 

Табела 3. 

                                                 
5 (..)*- Подаци представлјају пословну тајну 
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Р.бр. Назив привредног субјекта Тржишно учешће / Обим 

(проценат) 

Тржишно учешће / 

Вриједност 

     1 .  

ФРУЦТАЛ Живилска 

индустрија д.о.о. (производ 

Фруц) 

(..)*6 % (..)* литара 

      2. 
Бореас д.о.о. (производ Јуицy 

Фруитс) 

(..)* % (..) литара 

      3. 
РАУЦХ Сербиа д.о.о. (производ 

Браво) 

(..)* % (..)* литара 

      4. 

ФРУЦТАЛ Живилска 

индустрија д.о.о. (производ 

Двојни Ц) 

(..)* % (..)* литара 

      5. 
Витинка АД Зворник (..)* % (..)* литара 

      6. 
Coca-Cola HBC B-H Сарајево 

(производ Cappy) 

(..)* % (..)* литара 

      7. Витаминка АД Бања Лука (..)*% (..)* литара 

8. 
ОСТАЛИ (..)* % (..)* литара 

9. 
Укупно 5+7 (..)*% (..)* литара 

Извор: подаци из Пријаве 

 

На основу података приказаних у табелама 2.и 3. Конкуренцијски савјет је утврдио да у 2018. 

години тржишно учешће привредних субјеката учесника концентрације не прелази проценат 

40%, и провођењем предметне концентрације неће доћи до структуралних промјена на 

релевантном тржишту. 

 

6. Оцјена концентрације 

 

Конкуренцијски савјет, анализом података у смислу члана 17. Закона (посебно структуре 

релевантног тржишта, тржишних учешћа учесника концентрације и конкурената -Табеле 2.и 3.), 

је утврдио да заједничко тржишно учешће учесника концентрације на релевантном тржишту 

производње и продаје освјежавајућих безалкохолних негазираних пића у Босни и Херцеговини 

је знатно испод тржишног учешћа од 40,0%, у смислу члана 9. Закона, који претпоставља да 

привредни субјекат може имати доминантни положај на релевантном тржишту.  

 

Такође, Конкуренцијски савјет је утврдио да се ради о хоризонталној концентрацији којом се не 

ствара доминантни положај привредног субјекта Витинка а.д. Зворник, те да провођење исте не 

може утицати на спрјечавање, ограничавање или нарушавање тржишне конкуренције на 

релевантном тржишту.  

 

При доношењу одлуке Конкуренцијски савјет је имао у виду предности за потрошаче које 

намјеравана концентрација има а која ће се огледати кроз: 

- Ефекте на цијене: због великог учешћа транспортних трошкова у цијени коштања 

готових производа, очекује се знатно смањење условљено рационализацијом 

транспортних активности. 

- Ефекте на квалитет: размјена људских ресурса која ће у коначници још више подићи и 

гарантовати врхунске производе код оба учесника. 

- Увођење иновација: свако знање, посебно у дефицитарним областима освајања нових 

технологија, значит ће и повећање конкурентске способности учесника. 

                                                 
6 (..)*- Подаци представлјају пословну тајну 
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- Повећање и проширивање могућности избора: различите циљне групе ће моћи, свака у 

складу са могућностима бирати између већег броја коначних производа. 

   

Према наведеном Конкуренцијски савјет је оцијенио допуштеном предметну концентрацију, у 

смислу члана 18. став (2) тачка а) Закона. 

 

 

 

7. Административна такса 

 

Подносиоци 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“, бр. 30/06, 18/11 и 75/18) су дужни платити административну 

таксу у укупном износу од 5.000,00 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 објаве овог Рјешења. 

   

 

                                                                                                            Предсједница 
  

                                                                        Mр   Аријана Регода-Дражић  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


