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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијсkи савјет 

 
Број: UP-04-26-1-015-9/18 

Сарајево, 8.8.2018.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. Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, број 

48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући по Пријави концентрације поднесене од стране привредног 

субјекта „БИНГО“ д.о.о. експорт-импорт Тузла, у ул. Босанска пољана бб, 75000 Тузла, 

запримљеној дана 4.6.2018. године, под бројем: UP-04-26-1-015-1/18 на 34. сједници одржаној дана 

8.8.2018.године, донио је  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација која настаје на релевантном тржишту производње 

и велепродаје камена, креча, бетона и камена еруптивца на подручју цијеле Босне и 

Херцеговине, којом привредни субјект „БИНГО“ д.о.о. експорт-импорт Тузла, стиче 
1(..)**% власништва у привредном субјекту “Инграм” д.д. Сребреник, куповином акција.  

 

2. Ово Рјешење је коначно и уписује се у регистар концентрација.  

 

3. Ово Рјешење ће бити објављено у „Службеном гласнику БиХ'', службеним гласилима 

ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (даље у тексту: Конкуренцијски савјет) је дана 4.6.2018. 

године под бројем: UP-04-26-1-015-1/18 запримио, Пријаву  концентрације (даље у тексту: Пријава), 

поднесену од стране привредног субјекта „БИНГО“ д.о.о. експорт-импорт Тузла, у ул. Босанска 

пољана бб, 75000 Тузла (даље у тексту: Бинго или Подносилац пријаве), која се односи на стицање 

(..)** % удјела у основном капиталу привредног субјекта “Инграм ” д.д. Сребреник, ул. Индустријска 

бб, 75350 Сребреник (даље у тексту: Инграм) куповином акција. 

 

Пријаву је, као заступник привредног субјекта Бинго, поднијела адвокат Дина Дураковић из 

Адвокатског друштва дмб легал д.о.о. Сарајево, Краља Твртка 6, 71000 Сарајево (даље у тексту: 

Подносилац пријаве). 

 

Увидом у поднесену Пријаву, Конкуренцијски савјет је установио да иста није уредна и комплетна у 

смислу одредби Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“н, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) (даље у 

тексту: Закон) и Одлуке о начину подношења пријаве и критерија за оцјену концентрација 

привредних субјеката („Службени гласник БиХ“, број 34/10). 

 

Допуна Пријаве, односно исправка грешке у самој Пријави запримљена је дана 27.6.2018. године под 

бројем: UP-04-26-1-015-5/18, те допуна Пријаве у форми појашњења под бројем: UP-04-26-1-015-6/18 

од 6.7.2018.године. 

 

                                                 
1(..)** податак представља пословну тајну 
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Конкуренцијски савјет је дана 27.6.2018. године под бројем UP-04-26-1-015-4/18 објавио 

Обавјештење о пријави предметне концентрације у дневном листу Ослобођење д.о.о. Сарајево, те на 

wеб страници Конкуренцијског савјета и позвао све заинтересоване стране на достављање 

евентуалних примједби на исту, што се у предвиђеном року није десило. 

 

Подносилац пријаве је навео, у смислу члана 30. став (2) Закона, да нема намјеру подношења пријаве 

предметне  концентрације другим тијелима надлежним за оцјену исте, изван територије Босне и 

Херцеговине. 

 

Након анализе поднесене Пријаве и запримљених допуна, Конкуренцијски савјет је дана 2.8.2018. 

године, под бројем: UP-04-26-1-015-7/18, Подносиоцу пријаве издао Потврду о пријему комплетне и 

уредне пријаве концентрације, у смислу члана 30. став (3) Закона. 

 

Пријава намјере концентрације је поднесена у смислу члана 16. став (1) Закона.  

 

1. Учесници предметне концентрације 

 

Учесници концентрације по предметној пријави су привредни субјект „БИНГО“ д.о.о. експорт-

импорт Тузла и  привредни субјект “Инграм ” д.д. Сребреник. 

 

 

1.1 Привредни субјект „БИНГО“ д.о.о. експорт-импорт Тузла, као купац 

 

Привредни субјект „БИНГО“ д.о.о. експорт-импорт Тузла, са сједиштем у ул. Босанска пољана бб, 

75000 Тузла, регистрован је у Општинском суду у Тузли с матичним бројем 1-5356 и уписаним 

капиталом у износу од (..)** КМ. 

 

Према актуелном изводу из судског регистра, 100% власник привредног субјекта Бинго је физичко 

лице (..)**.  

 

Основна пословна дјелатност привредног субјекта Бинго јесте трговина на мало прехрамбеним 

производима и робом широке потрошње, (47.11 - шифра дјелатности према класификацији у складу 

са Обавјештењем о разврставању правног лица према класификацији дјелатности КД БиХ 2010), коју 

обавља у (..)** објеката који се налазе на цијелој територији Босне и Херцеговине.  

 

Поред основне пословне дјелатности привредни субјект Бинго искључиво у својим објектима обавља 

и послове заступништва робне марке S`Oliver, послове угоститељства, мјењачке послове у сарадњи 

са банком, изнајмљивања пословних простора, те је од 2014. године започео дјелатност производње 

конзумних јаја, бројлера, папирне галантерије, тјестенине и зачина. 

 

1.1.1 Повезана друштва подносиоца пријаве 

 

Директно повезана друштва односно привредни субјекти у којима подносилац пријаве има већински 

удио у власништву су сљедећа: 

                    Табела 1. 

Р.бр Назив повезаног 

друштва 

Власнички

удио у %  

Основна дјелатност 

1. (..)** (..)** 31.09 - производња осталог намјештаја 

2. (..)** (..)** 68.10 - куповина и продаја властитих 

некретнина 

3. (..)** (..)** 20.41 - производња сапуна и детерџената 

4. (..)** (..)** 45.20 - одржавање и поправка моторних 

возила 

5. (..)** (..)** 68.20 - Изнајмљивање и управљање 

некретнин. 
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6. (..)** (..)** 68.20 - Изнајмљивање и управљање 

некретнин. 

7. (..)** (..)** 68.10 - куповина и продаја властитих 

некретнина 

8. (..)** (..)** 68.20 - Изнајмљивање и управљање 

некретнин. 

9. (..)** (..)** 14.13 - производња остале вањске одјеће 

10. (..)** (..)** 49.41 - Цестовни пријевоз робе 

11. (..)** (..)** 11.07 - Производња освјеж. пића, минералне 

воде 

12. (..)** (..)** 10.71 - Производња хљеба, пецива и колача 

13. (..)** (..)** 46.90 - Неспецијализирана трговина на 

велико 

14. (..)** (..)** 49.41 - Цестовни пријевоз робе 

Извор: Подаци из пријаве 

 

Подносилац пријаве у истој наводи да се нити једно од повезаних друштава не бави основном 

дјелатношћу коју обавља сам подносилац, нити циљано друштво предметне концентрације.  

 

 

1.2 Привредни субјект „Инграм“ д.д. Сребреник, као циљно друштво 

 

Привредни субјект “Инграм” д.д. Сребреник, ул. Индустријска бб, 75350 Сребреник, уписан је у 

судски регистар Општинског суда у Тузли, са матичним бројем 1-15 и уписаним капиталом у износу 

од (..)** КМ. Овај привредни субјект је у власништву акционара према листи Комисије за хартије од 

вриједности, гдје су на дан 31.12.2017.године евидентирани највећи удјели сљедећих акционара: (..)** 

и остали акционари са удјелом мањим од 2%. 

 

Основна регистрована дјелатност привредног субјекта Инграм јесте производња камена и камених 

агрегата (08.11 - шифра дјелатности према класификацији дјелатности КД БиХ 2010). 

 

 

1.2.1 Повезани привредни субјекти циљног друштва 

 

Привредни субјект Инграм посједује  (..)** % капитала у привредном субјекту Технолошки центар 

„Е&П“ доо Завидовићи, Мала Рибница бб, 72220 Завидовићи, чија је основна дјелатност вађење глине 

и каолина (08.12- шифра дјелатности према класификацији дјелатности КД БиХ 2010), уписаном у 

регистар привредних субјеката код Општинског суда у Тузли под матичним бројем 43-01-0479-09. 

 

 

2. Обавеза пријаве концентрације 

 

На основу члана 14. став (1) Закона, намјеравану концентрацију учесници су у обавези пријавити 

уколико: 

a) укупни годишњи приход свих учесника концентрације остварен продајом роба/услуга на 

свјетском тржишту износи 100.000.000,00 КМ по завршном рачуну из године која је 

претходила концентрцији,  и  

b) да укупни годишњи приход сваког од најмање два учесника концентрације остварен продајом 

роба/услуга на тржишту Босне и Херцеговине износи најмање 8.000.000,00 КМ у години која 

је претходила концентрацији, или уколико је њихово заједничко тржишно учешће на 

релевантном тржишту веће од 40%.  
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Укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника предметне концентрације на дан 31. 

децембар 2017. године износио је:               

Табела 2. 

Ред.

бр. 

Назив привредног субјекта Приход остварен на 

тржишту у БиХ изражен у 

КМ 

Приход на свјетском 

тржишту изражен у КМ 

01. Бинго д.о.о. Тузла (..)** (..)** 
02. Инграм д.д. Сребреник (..)** (..)** 

Извор: подаци из Пријаве 

 

Према приказаним подацима из Табеле 2., финансијски прагови односно услови предвиђени чланом 

14. став (1) тачка б) Закона, под којим постоји обавеза пријаве концентрације, су испуњени, те је 

постојала обавеза пријаве концентрације у року од 15 дана од дана закључивања споразума, 

објављивања јавне понуде акција или стицања контроле, зависно од тога шта наступи раније. 

 

 

3. Правни основ и облик концентрације 

 

У поднесеној Пријави, подносилац пријаве као правни основ предметне концентрације наводи 

Потврду регистра хартија од вриједности у Федерацији Босне и Херцеговине број: (..)** од дана 

1.6.2018. године. 

 

Наиме, подносилац пријаве је дана 21.5.2018. године путем брокерске куће АW Broker доо Сарајево, 

купио акције привредног субјекта Инграм, а што је уписано у Регистар хартија од вриједности 

Федерације Босне и Херцеговине. Као доказ куповине предметних акција Подносиоцу пријаве дана 

1.6.2018. године, издата је Потврда Регистра хартија од вриједности у Федерацији Босне и 

Херцеговине под бројем: (..)**, из које неспорно произилази да је Подносилац пријаве купио (..)** 

акције привредног субјекта Инграм, чија номинална вриједност укупно износи (..)** КМ, што 

представља (..)** % удјела у власништву циљног друштва.  

 

Концентрација се дакле односи на стицање (..)** % власништва и стицање контроле над привредним 

субјектом  Инграм од стране привредног субјекта Бинго. 

 

Слиједом наведеног, правни облик предметне концентрације јесте стицање контроле над привредним 

субјектом, куповином већине акција, у смислу одредби члана 12. став (1) тачка б) под 1) Закона.  

 

Анализом достављене документације, Конкуренцијски савјет је установио да је обавеза пријаве 

предметне концентрације, у складу с чланом 16. став (1) Закона, постојала у распону од 15 дана почев 

од дана објављивања јавне понуде акција или стицања контроле, зависно од тога шта наступи раније, 

што је од стране Подносиоца пријаве испоштовано, односно Пријава достављена у прописаном року.  

 

 

4. Правни оквир оцјене концентрације 

 

Конкуренцијски савјет у поступку оцјене 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 критеријима за оцјену концентрација привредних субјеката («Службени 

гласник БиХ», број 30/10). 

 

Конкуренцијски савјет, на основу члана 43. став (7) Закона, такођер је користио критерије и стандарде 

из Обавјештења Европске комисије о израчуну укупног прихода у складу са Уредбом Вијећа (ЕЕЗ) 

број: 4064/89 о контроли концентрације привредних субјеката. 
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5. Релевантно тржиште концентрације 

 

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

тржишта, чини тржиште одређених производа и/или услуга који су предмет обављања дјелатности на 

одређеном географском подручју. 

 

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. 

 

Као релевантни производ одређује се производња и велепродаја камена, креча, бетона и камена 

еруптивца. 

 

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 и/или услуге под једнаким или довољно 

уједначеним условима који то тржиште битно разликују од услова тржишне конкуренције на 

сусједним географским тржиштима.  

 

Као географско тржиште одређује се подручје цијеле Босне и Херцеговине, узимајући у обзир 

подручје циљног друштва, односно привредног субјекта Инграм, као друштва над којим се стиче 

контрола предметном концентрацијом. 

 

У складу са чланом 3. Закона, те чл. 4. и 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, 

релевантним тржиштем предметне концентрације сматра се тржиште производње и велепродаје 

камена, креча, бетона и камена еруптивца на цијелој територији Босне и Херцеговине.  

 

 

6. Анализа релевантног тржишта и тржишног учешћа 

 

Подносилац пријаве доставио је Конкуренцијском савјету процјену тржишних удјела учесника 

концентрације и њихових конкурената на релевантном тржишту у 2017. години, и то на основу 

података о производним капацитетима конкурената, при томе узимајући у обзир и географски 

положај конкурената, претпоставку о обиму пласираних производа, потражњи и понуди, као и друге 

факторе:  

 

     6.1    Тржиште производње и велепродаје креча у Босни и Херцеговини:  

 
                     Табела 3. 

Ред. 

бр. 

Назив привредног 

субјекта 

Капацитет Производња у 

тона/дан 

Тржишно учешће 

% 

01. Инграм д.д. Сребреник (..)** (..)** (..)** 
02. Carmeus а.д. Добој  (..)** (..)** (..)** 
03. Творница вапна доо 

Крешево 

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

04. Равнаја а.д. Мали Зворник (..)** (..)** (..)** 
05. Хидрат а.д. Челинац (..)** (..)** (..)** 
06. Творница вапна Сирач а.д. (..)** (..)** (..)** 
07. ГИРК Калун а.д. Дрниш (..)** (..)** (..)** 
 Укупно:   100,0 

Извор: подаци из Пријаве 

 

Према подацима из табеле 3. видљиво је да циљно друштво на релевантном тржишту има 

процијењени тржишни удио од (..)** %, док је тржишни удио водећег конкурента процијењен на (..)** 

%, а учешће осталих учесника на релевантном тржишту креће се у распону од 2 - 21%.  
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    6.2    Тржиште производње и велепродаје камена у Босни и Херцеговини: 

             
                                Табела 4. 

Ред. 

бр. 

Назив привредног субјекта Производња у 

тонама 

Тржишно учешће % 

01. Инграм д.д. Сребреник (..)** (..)** 
02. Рудник кречњака Вијенац, 

Лукавац 

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

03. ЈАТА гроуп доо Сребреник (..)** (..)** 
04. Јаблан доо Сребреник (..)** (..)** 
05. Теракоп доо Живинице (..)** (..)** 
06. Грамат доо Грачаница (..)** (..)** 
 Укупно:  100,0 

Извор: подаци из Пријаве 

 

Према подацима из Табеле 4. видљиво је да циљно друштво на релевантном тржишту има 

процијењени тржишни удио од (..)**%, док је тржишни удио водећег конкурента процијењен на 

(..)**%, а учешће осталих учесника на релевантном тржишту креће у распону од 3 - 7%. 

 

 

     6.3     Тржиште производње и велепродаје бетона у Босни и Херцеговини: 
         Табела 5. 

Ред. 

бр. 

Назив привредног субјекта Производња у м3/х Тржишно учешће % 

01. Инграм д.д. Сребреник (..)** (..)** 
02. ИТК Мусић доо Сребреник, 

бетонара 

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

03. Громеx доо Сребреник, бетонара (..)** (..)** 
04. Бетон Цомпанy доо Брчко, 

бетонара 

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

05. А3 Бетон доо Живинице, бетонара (..)** (..)** 
06. Грамат доо Грачаница, бетонара (..)** (..)** 
07. Боском доо Грачаница, бетонара (..)** (..)** 
08. ТБГ доо Лукавац, бетонара (..)** (..)** 
09. NEXE БиХ доо Сарајево, бетонска 

база Тузла 

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

 Укупно:  100,0 
Извор: подаци из Пријаве 

 

Према подацима из табеле 4. може се видјети да циљно друштво на релевантном тржишту има 

процијењени тржишни удио од (..)** %, док се учешће осталих учесника на релевантном тржишту 

креће у распону од 5 - 20%, те да на предметном тржишту нити један од учесника нема лидерску 

позицију. 

 

 

     6.4     Тржиште производње и велепродаје камена еруптивца у Босни и Херцеговини: 

      
          Табела 6. 

Ред. 

бр. 

Назив привредног субјекта Производња у 

тонама 

Тржишно учешће % 

01. Плантрас доо Бановићи (..)** (..)** 
02. Е&П технолошки центар доо 

Завидовићи 

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

03. Геокоп доо Дервента  (..)** (..)** 
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04. Оперта ББМ Гмбх доо Сарајево (..)** (..)** 
05. Ограјина доо Жепче (..)** (..)** 
 Укупно:  100,0 

Извор: подаци из Пријаве 

 

Према подацима приказаним у Табели 6., видљиво је да повезано друштво циљног друштва 

предметне концентрације на овом тржишту има учешће од (..)** %, водећи конкурент има учешће од 

(..)** %, а остали учесници (..)** % учешћа. 
 

 

7. Оцјена предметне концентрације 

 

На основу критерија утврђених чланом 17. Закона, Конкуренцијски савјет је оцијенио ефекте 

предметне концентрације, анализирао утицаје истих на структуру релевантног тржишта као и да ли 

ће предметна концентрација створити доминантан положај Подносиоца пријаве, који би за 

посљедицу имао значајно нарушавање ефикасне тржишне конкуренције, у смислу члана 13. Закона 

о конкуренцији, односно да ли ће иста произвести позитивне ефекте који се огледају у јачању 

постојеће конкуренције на релевантном тржишту. 

 

Конкуренцијски савјет је у току разматрања предметне концентрације прикупио потребне податке 

од подносиоца пријаве, те на основу истих процијенио да на релевантном тржишту постоји 

значајан број конкурената што је претпоставка дјеловања слободне конкуренције, те анализом 

релевантног тржишта у смислу члана 17. Закона, оцијенио да не постоје правне и друге запреке за 

улазак других привредних субјеката на релевантно тржиште. 

                      

Такођер је утврђено да Подносилац предметне пријаве нити једно од његових повезаних друштава, 

не дјелује на тржишту на ком циљно друштво обавља своју основну дјелатност, што значи да би након 

провођења предметне концентрације стање на релевантном тржишту остало непромјењено, односно 

провођењем исте неће доћи до искључења конкуренције нити до евентуалног слабљења 

функционисања слободне тржишне конкуренције на предметном релевантном тржишту, односно да 

предметна концетрација не спрјечава, ограничава нити нарушава тржишну конкуренцију на 

релевантном тржишту.  

 

Подносилац пријаве у истој образлаже да намјерава синергијом са циљним друштвом обезбиједити 

доставу њихових производа свим заинтересираним и потенцијалним компанијама и тиме умањити 

трошкове пословања, истовремено унаприједити и проширити пословање групације, уложити у 

механизацију и тиме унаприједити процес производње, те кроз политику најповољнијих цијена и 

услова, што већем броју потрошача омогућити повољнији начин куповине посебно домаћих 

производа. 

 

На основу расположивих података, оцијењено је да учесници концентрације и њихова повезана 

друштва, након провођења концентрације неће стећи доминантан положај на релевантном тржишту, 

те се у том смислу не могу довести у положај да директно или индиректно намећу нелојалне куповне 

или продајне цијене или услове пословања којима се ограничава конкуренција на штету потрошача.  

 

Конкуренцијски савјет је узимајући у обзир изнесене чињенице и податке, оцијенило предметну 

концентрацију допуштеном, у смислу члана 18. став (2) тачка а) Закона те донијело одлуку као у 

диспозитиву овога Рјешења.  
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8. Административна такса  

  

Подносилац пријаве у складу с чланом 2. тарифни број 107. став (1) тачка д) под 1) Одлуке о висини 

административних такси у вези са процесним радњама пред Конкуренцијском свејтом (“Службени 

гласник БиХ”, бр. 30/06 и 18/11), дужан је платити административну таксу на ово Рјешење у износу 

од 2.500,00 КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине.  

 

 

9. Поука о правном лијеку  

  

Против овог Рјешења није дозвољена жалба.  

  

Незадовољна странка може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 

дана од дана пријема овог Рјешења, односно од дана његовог објављивања.  

 

  

 

  

                                     Предсједница  

 

                             Адиса Бегић 

 

 

 

 

 


