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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијсkи савјет 

 

Број: УП-06-26-1-004-15/19 

Сарајево, 23.5.2019.година 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, 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 

Босне и Херцеговине“, број 48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући по Пријави концентрације 

привредног субјеката Coca-Cola Hellenic Bottling Company- Србија, Индустрија безалкохолних 

пића д.о.о. Београд на адреси Батајнички друм 14-16 11080 Београд, Србија поднесеној путем 

адвоката Дијана Пејић из Бања Луке, Гајева 1, 78000 Бања Лука., запримљеној дана 4.3.2019. 

године под бројем УП-06-26-1-004-1/19, на 53. (педесеттрећој) сједници одржаној дана 23.5.2019. 

године, донијело је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту велепродаје кондиторских производа у 

Босни и Херцеговини која настаје стицањем контроле привредног субјекта Coca-Cola 

Hellenic Bottling Company- Србија, Индустрија безалкохолних пића д.о.о. Београд на адреси 

Батајнички друм 14-16 11080 Београд, Србија над привредним субјектом Бамби а.д. 

Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб, Пожаревац, куповином 1(..)* акција.  

 

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

 

3. Ово Рјешење је коначно и биће објављено у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“, 

службеним гласницима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 

Образложење 

 

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

4.3.2019. године под бројем: УП-06-26-1-004-1/19 запримио Пријаву концентрације (даље у 

тексту: Пријава), поднесену од стране привредног субјеката Coca-Cola Hellenic Bottling Company- 

Србија, Индустрија безалкохолних пића д.о.о. Београд на адреси Батајнички друм 14-16 11080 

Београд, Србија (даље у тексту: CCH Србија или Подносилац пријаве), која се односи на стицање 

313.547 акција које представљају цјелокупни издати капитал друштва Концерн за производњу и 

промет кондиторских производа Бамби а.д. Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб, Пожаревац (даље у 

тексту: Бамби или Циљно друштво) од продавца Danube Foods Group B.V. привредно друштво 

организовано у складу са правом Холандије, с регистрованим сједиштем на адреси Prins 

Bernhardplein 200, 1097JB Амстердам, Холандија (даље у тексту: ДФГ или Продавац). 

 

Пријаву је, као заступник привредног субјекта CCH Србија, поднијела адвокат Дијана Пејић из 

Бања Луке, Гајева 1, 78000 Бања Лука. 

 

Конкуренцијски савјет је актом број: УП-06-26-1-004-6/19 од дана 17.4.2019. године затражио 

допуну Пријаве. Подносилац Захтјева је поднеском запримљеним дана 25.4.2019. године под  

бројем УП-06-26-1-004-8/19 доставио тражене податке. 

 

Конкуренцијски савјет је, у складу са чланом 16. став (4) Закона о конкуренцији („Службени 

гласник БиХ“, број 48/05, 76/07 и 80/09)   (даље у тексту: Закон), објавио у дневним новинама 

                                                 
1 Подаtak представлја пословну тајну. 
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Обавјештење о достављеној Пријави (акт број: УП-06-26-1-004-/19, у којем су објављени подаци 

о концентрацији, те су позване све заинтересоване стране на достављање писаних коментара у 

вези провођења исте, што се у предвиђеном року није догодило. 

 

Конкуренцијско вијеће је у смислу члана 30. став (3) Закона, издало Потврду о комплетној и 

уредној пријави број: УП-06-26-1-004-13/19 дана 22.5.2019. године.  

 

Подносилац пријаве је навео, у смислу члана 30. став (2) Закона о конкуренцији („Службени 

гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) (даље у тексту: Закон) да има намјеру подношења пријаве 

предметне концентрације тијелима надлежним за оцјену исте изван територије Босне и 

Херцеговине и то у Аустрији, Србији, Црној Гори, Северној Македонији и Косову. 

 

Из поднесене Пријаве могуће је утврдити сљедеће чињенице: 

 

Пријава намјере концентрације је поднесена у смислу и у складу с чланом 16. став (1) и чланом 

14. став (1) Закона. 

 

1. Учесници предметне концентрације 

 

Учесници концентрације по предметној пријави су привредни субјекти: „CCH Србија“ 

Индустрија безалкохолних пића д.о.о. Београд, Концерн за производњу и промет кондиторских 

производа „Бамби“ а.д. Пожаревац. 

 

1.1.  Привредни субјекат „CCH Србија“ Индустрија безалкохолних пића д.о.о. Београд 

 

Привредни субјекат „CCH Србија“ Индустрија безалкохолних пића д.о.о. Београд, на адреси 

Батајнички друм 14-16 11080 Београд, Србија, регистрована је у Агенцији за привредне регистре 

Републике Србије под матичним бројем уписа: 07462905. 

 

Основна пословна дјелатност CCH Србија јесте 11.07- производња освјежавајућих пића, 

минералне воде и о`стале флаширане воде. 

 

Према актуелном изводу из регистра CCH Србија је потпуно зависно друштво холандског 

друштва CC Beverages Holdings II B.V. и крајње је контролисано  од стране друштва Coca Cola 

HBC AG, привредног друштва регистрованог у Швајцарској, са регистрационим бројем CHE-

235.296.902, са сједиштем на адреси Turmstrasse 26, 6312 Zug, Швајцарска (даље у тексту: CCH), 

CCH заједно са својим зависним друштвима (даље у тексту: CCH група). CCH је партнер за 

пуњење друштва The Coca-Cola Company (даље у тексту: TCCC). Coca-Cola систем 

функционише на начин да TCCC производи и продаје концентрате, базе и сирупе својим 

партнерима за пуњење, посједује брендове и одговорно је за маркетиншке иницијативе према 

потрошачима. 

 

CCH користи концентрате и сирупе за производњу, паковање, трговину и дистрибуцију коначних 

брендираних производа својим трговинским партнерима и потрошачима, укључујући популарна 

безалкохолна пића као што су Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta и Sprite. Поред тога, CCH 

производи и дистрибуира и негазирана пића као што су вода, сокови, чај и енергетска пића, који 

чине до  (..)* продаје CCH-а. 

 

1.1.1. Повезана друштва привредног субјекта „CCH Србија“ Индустрија 

безалкохолних пића д.о.о. Београд 

 

CCH је активан у Босни и Херцеговини кроз активности Coca-Cola HBC B-H д.о.о. Сарајево 

(даље у тексту: „CCH БИХ“) и кроз активности CCH Србија у извозу алкохолних и 

безалкохолних  пића. CCH BIH купује концентрате, базе и сирупе од TCCC на основу уговора о 
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франшизи. CCH БИХ продаје пића сарађује са главним купцима, врши промоцију и дистрибуцију 

производа TCCC-а.  

 

Производни портфељ CCH БИХ обухвата познате брендове као што су Coca-Cola, Coca-Cola 

Zero, Fanta, Sprite и Schweppes, негазирана пића Cappy, FuzeTea, Burn, те локални бренд воде 

Олимпија. Осим CCH BIH, CCH не посједује регистрована зависна друштва у Босни и 

Херцеговини. 

 

1.2.  Привредни субјекат Концерн за производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д. Пожаревац, као циљно друштво 

 

Концерн за производњу и промет кондиторских производа Бамби а.д. Пожаревац (даље у тексту: 

Бамби), са сједиштем у улици Ђуре Ђаковића бб, Пожаревац, Србија, регистрован је у Агенцији 

за привредне регистре Републике Србије под матичним бројем уписа 07162936. 

 

Основна пословна дјелатност Бамбија јесте производња бисквита, кекса и грицкалица с 

регионалном присутношћу. Бамби је активан у производњи и велепродаји кекса, бисквита, вафла 

и сланих грицкалица (производња двопека, кекса, трајног пецива и колача). Бамбијев портфељ 

брендова укључује Плазма кекс, Wellness интегрални кекс и штапиће, Бамби бисквите, JOSH 

слане грицкалице, Златни Пек посни колач, Yo D'oro вафл и Белвит млијечни колач.  

 

Бамби је дио холдинга „Моји Брендови“, групе брендираних компанија робе за широку 

потрошњу које дјелују у Босни и Херцеговини и региону, које осим Бамбија чине Књаз Милош, 

Имлек, Млекара Суботица, Битољска мљекара, Млијекопродукт и Нишка мљекара. Моји 

Брендови су у власништву приватног инвестиционог фонда активног у регији Средње и Источне 

Европе, Мид Еуропа Партнерс. Мид Еуропа Партнерс је водећи инвеститор који врши откупе, 

фокусиран на растућа тржишта средње и источне Европе. 

 

1.2.1. Повезана друштва привредног субјекта Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа Бамби а.д. Пожаревац 

 

Циљно друштво нема регистрована повезана друштва у Босни и Херцеговини, већ преко 

активности дистрибутера Нелт врши дистрибуцију читавог производног портфеља Бамбија у 

Босни и Херцеговини. 

 
2. Обавеза пријаве концентрације 

 

Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката, 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 годишњи приходи привредних субјеката учесника предметне концентрације на дан 31. 

децембар 2018. године износио је: 
Табела 1. 

Ред.бр. Назив привредног 

субјекта 

Приход остварен на 

тржишту БИХ 

Приход на свјетском тржишту у 

КМ 

у милионима КМ 

1.  CCH Србија* (..)*  (..)*  
2.  Бамби Пожаревац* (..)*  (..)*  

Извор: Подаци из Пријаве, *Приход из статистичких извјештаја за 2018. годину, ревидирани 

финансијски извјештаји још увијек нису доступни. 
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Укупан приход свих учесника остварен на свјетском тржишту износи (..)* КМ, док су на 

територији Босне и Херцеговине остварили појединачне приходе, привредни субјекат CCH 

Србија (..)* КМ и привредни субјекат Бамби Пожаревац (..)* КМ. 

  

Слиједом наведеног учесници концентрације испуњавају услов укупног годишњег прихода, из 

члана 14. став (1) тачака а) и б) Закона, те су обавезни поднијети пријаву концентрације.  

 

Према наведеним подацима (Табела 1.) привредни субјекти учесници концентрације испуњавају 

услове укупног годишњег прихода, из члана 14. став (1) Закона. 

 

3. Правни основ и правни облик концентрације 

 

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

Уговор о купопродаји везан за купопродају дионица Концерна Бамби а.д. Пожаревац закључен 

дана 17.2.2019. године. Предложена трансакција је структуирана као куповина акција. У складу 

са Уговором, CCH Србија купује (..)* акција Циљног друштва које представљајју цјелокупни 

издат капитал Циљног друштва. 

 

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

привредним субјектом Бамби од стране привредног субјекта ЦЦХ Србија.  

 

Слиједом наведеног, правни облик предметне концентрације јесте стицање појединачне 

контроле над привредним субјектом, куповином већине акција, у смислу одредби члана 12. став 

(1) тачка б) Закона. 

 

4. Правни оквир оцјене концентрације 

 

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

о утврђивању релевантног тржишта („Службени гласник БиХ“, број 18/06 и 34/10), те Одлуке о 

начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката 

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

 

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.  

 

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. 

 

Узимајући у обзир претежне регистроване дјелатности учесника концентрације, релевантно 

тржиште производа и/или услуга у конкретном случају је тржиште велепродаје кондиторских 

производа. 

 

Конкуренцијски савјет је утврдио да је релевантно тржиште предметне концентрације у 

географском смислу Босна и Херцеговина. 
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Слиједом наведеног, под релевантним тржиштем предметне концентрације, сматраће се 

тржиште велепродаје кондиторских производа на територији Босне и Херцеговине. 

 

6. Анализа тржишта концентрације 

 

Преглед тржишних учешћа учесника концентрације и главних конкурената на тржишту 

велепродаје кондиторских производа на територији Босне и Херцеговине за 2018. годину: 

 
                                                                                                                                                      Табела 2.                        

Р.б. Привредни субјекат Вриједност продаје 

(бисквита) у  2018. години у 

КМ 

Тржишно учешће 

1. Бамби, Пожаревац, Србија (..)*  (..)*  
2. Mordelez International, Deerfield, 

Illinois, САД 
(..)*  (..)*  

3. Јаффа фабрика бисквита 

Црвеника, Србија  
(..)*  (..)*  

4. Краш, Загреб, Хрватска (..)*  (..)*  
5. Таково/Swisslion Таково, Београд, 

Србија 
(..)*  (..)*  

6. Штарк, Београд, Србија (..)*  (..)*  
7. Кент Елит, Високо, Босна и 

Херцеговина  
(..)*  (..)*  

8. АС д.о.о., Јелах, Тешањ, Босна и 

Херцеговина 
(..)*  (..)*  

9. ЦЦХ Србија, Београд, Србија (..)*  (..)*  
10. Остали (..)*  (..)*  

УКУПНО (..)*  (..)*  
Укупно (1+9) (..)*  (..)*  

Извор: подаци из Пријаве (извор: Ниелсен извјештај 2018. година) 

 

Према подацима из Табеле 2. привредни субјекат Бамби Пожаревац на тржишту Босне и 

Херцеговине има тржишни удио од (..)* % док привредни субјект CCH Србија има тржишно 

учешће од (..)* % на тржишту велепродаје кондиторских производа Босне и Херцеговине. 

Заједничко тржишно учешће који стјечу предметном концентрацијом износи (..)* %.   

 

7. Оцјена концентрације 

 

Конкуренцијски савјет анализом релевантних података приказаних у Табели 2., у смислу члана 

17. Закона, оцијенио је да ће се провођењем предметне концентрације Подносилац пријаве 

фактички улази на тржиште велепродаје кондиторских производа Босне и Херцеговине. 

Провођењем концентрације неће доћи до стварања доминантног положаја, ни нарушавања 

ефикасне тржишне конкуренције. 

 

Конкуренцијски савјет је тако утврдио да реализацијом предметна концентрације неће доћи до 

спрјечавања, ограничавања нити нарушавања тржишне конкуренције на релевантном тржишту 

велепродаје кондиторских производа Босне и Херцеговине, те је одлучио као у тачки 1. 

диспозитива  овог Рјешења. 

 

 

8. Административна такса 

 

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

(1) Одлуке о висини административних такси у вези са процесним радњама пред 

Конкуренцијским савјетом („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 30/06, 18/11 и 75/18) 
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је дужан платити административну таксу у укупном износу од 5.000,00 КМ у корист Буџета 

институција Босне и Херцеговине. 

 

 

9. 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 

 

               Адиса Бегић 

 

 


