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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 
 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

 

Број: УП-05-26-1-005-30/17  

Сарајево, 20.09.2017. године 

 

 

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

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

рјешавајући по Пријави концентрације запримљеној под бројем: 05-26-1-005-1/17 поднесеној 

дана 03.03.2017. године од стране привредног субјекта TIMAB INDUSTRIES S.A.S., 55 

Boulevard Jules Verger, 35 800 Динард, Р. Француска, поднесеној путем пуномоћника адвоката 

Владимира Маркуша, Српска 2, 78000 Бања Лука, Конкуренцијски савјет на 10. (десетој) 

сједници одржаној дана 20.09.2017. године је донио 

 

РЈЕШЕЊЕ 

 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту продаје фосфата за животињску 

храну на подручју Босне и Херцеговине, која ће настати стицањем искључиве контроле 

од стране привредног субјекта TIMAB INDUSTRIES S.A.S., 55 Boulevard Jules Verger, 

35 800 Динард, Р. Француска над привредним субјектом Elixir Прахово, Индустрија 

хемијских производа Прахово, Радујевачки пут бб, Прахово, Р. Србија, у дијелу који се 

односи на пословне активности производње фосфата за животињску храну.  

 

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 03.03.2017. године запримио под бројем: 05-26-1-005-1/17,  

Пријаву концентрације привредног субјекта TIMAB INDUSTRIES S.A.S., 55 Boulevard Jules 

Verger, 35 800 Динард, Р. Француска (у даљем тексту: Phosphea или Подносилац Пријаве) 

поднесеној путем пуномоћника адвоката Владимира Маркуша, Српска 2, 78000 Бања Лука, која 

се односи на стицање искључиве контроле над пословним активностима који се тичу фосфата 

за животињску храну (у даљем тексту: „Циљне активности“) привредног субјекта Elixir 

Прахово, Индустрија хемијских производа Прахово, Радујевачки пут бб, Прахово, Р. Србија(у 

даљем тексту: Елиxир Прахово) у смислу члана 12. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) (у даљем тексту: Закон). 

 

С обзиром да Пријава није била комплетна, Конкуренцијски савјет је актом број: УП-05-26-1-

005-2/17 од дана 09.03.2017. године, затражио допуну исте, коју је Подносилац пријаве 

доставио дана 27.03.2017. године актом број: УП-05-26-1-005-3/17. 

 

У наведеној допуни, Подносилац захтјева наводи да финансијски извјештаји за 2016. годину 

као годину која претходи концентрацији за учеснике концентрације нису у могућности 

доставити, јер неће бити доступни до краја јуна 2016. године, те доставио привремени 

статистички извјештај за привредни субјекат Elixir Прахово за 2016. годину. 
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С тим у вези, Конкуренцијски савјет актом број: 05-26-1-005-4/17 од дана 30.03.2017. године је 

обавјестио Подносиоца захтјева да је за доношење било какве одлуке од стране 

Конкуренцијског савјета неопходно да се доставе сви подаци и документација прописани 

чланом 30. Закон о конкуренцији и одредбама Одлуке о начину подношења пријаве и 

критеријумима за оцјену концентрација привредних субјекта („Службени гласник БиХ“, број 

34/10), након чега ће Конкуренцијски савјет издати потврду о пријему  комплетне и уредне 

пријаве (члан 30. став (3) Закона о конкуренцији) и тада почињу тећи рокови за доношење 

одлуке по поднесеној пријави. 

 

Подносилац пријаве је дана 10.05.2017. године дописом број: 05-26-1-005-4/17 обавјестио 

Конкуренцијски савјет, да и даље није у могућности да достави финансијске извјештаје за 2016. 

годину за учеснике концентрације, те затражио од Конкуренцијског савјета да поступи у складу 

са чланом 15. став (2) и став (3) Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену 

концентрација привредних субјекта, односно да даље настави са поступком, с обзиром да су 

доставили све податке и образложилли разлоге недостављања финансијских извјештаја за 2016. 

годину за учеснике концентрације, као обавезни прилог Пријаве. 

 

Конкуренцијски савјет је дана 20.06.2017. године запримио под бројем: 05-26-1-005-7/17 

поднесак Подносиоца пријаве у којем између осталог је достављен финансијски извјештај за 

2016. годину за привредног субјекта Elixir Прахово,  док за Подносиоца пријаве је достављен 

поднеском број: 05-26-1-005-8/17 од дана 04.07.2017. године. 

 

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

достављеној Пријави број: 05-26-1-005-9/17 дана 07.07.2015. године (објављено у дневном 

листу Ослобођење) којом је позвало све заинтересоване стране на достављање писаних 

коментара о намјераваној концентрацији. На Обавјештење нису достављени коментари 

заинтересованих страна.  

 

Након анализе поднесене Пријаве, Конкуренцијски савјет је дана 14.07.2017. године (акт број: 

05-26-1-005-12/17) Подносиоцу пријаве издао Потврду о пријему комплетне и уредне пријаве, у 

смислу члана 30. став (3) Закона.  

 

Будући да реализација концентрације може имати негативан утицај на слободну тржишну 

конкуренцију, Конкуренцијски савјет је оцијенио да није могуће без проведеног поступка 

донијети коначно рјешење, те је донио Закључак о покретању поступка оцјене концентрације 

број: УП- 05-26-1-005-14/17 дана 04.08.2017. године (у даљем тексту: Закључак) који је истог 

дана актом број: УП-05-26-1-005-18/17  достављен Подносиоцу пријаве. 

 

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

члана 16. став (2) Закона. 

 

Подносилац пријаве је у складу с чланом 30. став (2) Закона у истој навео да је пријаву 

концентрације поднио овлаштеним тијелима за оцјену концентрације изван територије Босне и 

Херцеговине и то овлаштеним тијелима: Републике Србије (Закључак Комисије за заштиту 

конкуренције Р. Србије број: 6/0-02-251/2017-6 од 05.04.2017. године) и Савезне Републике 

Њемачке (Рјешење Савезне канцеларије за картеле Р. Њемачке број. Б-357/17 од 26.04.2017. 

године).  

 

 

1. Учесници концентрације 
 

 

1.1.  Привредни субјекат TIMAB INDUSTRIES S.A.S., 55 Boulevard Jules Verger, 35 800 

Динард, Р. Франсуска (у даљем тексту: Phosphea или Подносилац Пријаве) – 

Подносилац пријаве или Купац 
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Подносилац пријаве је привредни субјекат TIMAB INDUSTRIES S.A.S., (Phosphea) 55 

Boulevard Jules Verger, 35 800 Динард, Р. Француска уписан је у Привредни регистар у Saint-

Malo под бројем: 402 949 705 Saint-Malo, као акционарско друштво. 

 

Phosphea је под контролом друштва Compagnie Financiere et de Participations Roullier (CFPR), са 

сједиштем на адреси 27 Avenue Franklin Roosevelt, 35400 Saint-Malo, Француска ("CFPR"), док 

је пак CFPR под индиректном искључивом контролом г. Roullier-а. 

 

Phosphea се бави производњом и дистрибуцијом фосфата за животињску храну, а поготово 

монокалцијум фосфата ("МКФ"), дикалцијум фосфата ("ДКФ") и монодикалцијум фосфата 

("МДКФ"), као и калцијум-натријум фосфата и магнезијум фосфата. 

 

Phosphea обавља производњу у пет фабрика (4 фабрике у сопственом власништву које се налазе 

у Saint-Malo (Француска), Gabes (Тунис) и Cartagena (Шпанија), и на основу уговора о 

пружању услуга производње у фабрици друштва Ercros која се налази у месту Flix, Шпанија), 

има присуство у преко 100 земаља, радну снагу од приближно 300 запослених и остварила је 

приход од приближно 300 милиона еура у 2015. години. Phosphea нема зависних друштава, 

огранака нити представништва у Босни и Херцеговини. 

 

Phosphea је дивизија/огранак за фосфате за животињску храну Roullier групе друштава 

("Roullier група"), заслужна за приближно 11,2% прихода који је остварила Група у 2015. 

години. 

 

Phosphea нема зависних друштава, огранака нити представништва у Босни и Херцеговини. 

 

Phosphea нема производне објекте у Босни и Херцеговини. Phosphea је активна у Босни и 

Херцеговини само преко мањих увоза МКФ и ДКФ из (..)**1, које продаје свом дистрибутеру у 

Босни и Херцеговини, (..)**. 

 

1.2. Привредни субјекат „ELIXIR ПРАХОВО ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ 

ПРОИЗВОДА“ д.о.о. Прахово, Радујевачки пут, Неготин, Р. Србија - Продавац   
 

Привредни субјекат „ELIXIR ПРАХОВО ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА“ д.о.о. 

Прахово, Радујевачки пут, Неготин, Р. Србија (у даљем тексту: Elixir Прахово) регистрован је у 

Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним бројем: 07309783, чији је 

оснивач ELIXIR GROUP Шабац са 100% учешћа.  

 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта Elixir Прахово су производња 

вјештачких ђубрива и азотних једињења.  

 

1.2.1. Привредни субјекат „ELIXIR ФОСФАТИ“ д.о.о. Шабац, Хајдук Вељкова 1, 

Шабац, Р. Србија – Циљно друштво  

 

Привредни субјекат „ELIXIR ФОСФАТИ“ д.о.о. Шабац, Хајдук Вељкова 1, Шабац, Р. Србија  (у 

даљем тексту: Elixir Фосфати) регистрован је дана 13.02.2017. године у Агенцији за привредне 

регистре Републике Србије под матичним бројем: 21264148, чији је оснивач ELIXIR ПРАХОВО 

са 100% учешћа.  

 

Elixir Прахово је (13. фебруара 2017. године) основао зависно друштво у Србији у свом 

искључивом власништву, Elixir Фосфати д.о.о. Шабац ("Elixir Фосфати"), (..)**.  

 

                                                 
1 (..)** подаци представљају пословну тајну 
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Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта Elixir Фосфати су производња готове 

хране за домаће животиње.  

 

1.3. Циљне активности – предмет концентрације 

 

Намјеравана трансакција се односи на стицање искључиве контроле од стране PHOSPHEA над 

пословним активностима које се тичу фосфата за животињску храну ("Циљне активности") 

друштва Elixir Прахово. 

 

Циљне активности се састоје од имовине/средстава за производњу фосфата за животињску 

храну, (..)**. 

 

(..)**. 

 

Циљне активности не подразумевају производне капацитете у Босни и Херцеговини. Циљне 

активности су активне у Босни и Херцеговини само преко мањих увоза из Србије који продаје 

свом дистрибутеру у Босни и Херцеговини, (..)**. 

 

(..)**.. 
 

Након затварања трансакције Циљне активности ће бити подведене под Elixir Фосфати над 

којим ће контролу искључиво вршити Phosphea, док ће Elixir Прахово наставит да 

функционише као повезано друштво Elixir групе друштва, али неће више имати било какве 

активности који се односе на фосфате за животињску храну. 

 

 

2. Правни оквир оцјене концентрације 

 

Конкуренцијски савјет у провођењу поступка оцјене допуштености концентрације примјенио је 

одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта («Службени гласник БиХ», број 

18/06 и 34/10), те Одлуке о начину подношења пријаве и критеријума за оцјену концентрација 

привредних субјеката. 

 

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 Уредбе Савјета 

ЕК број 139/2004 о контроли концентрације између привредних субјеката, Обавјештење 

Европске Комисије о концепту концентрација привредних субјеката те Смјеренице за оцјену 

хоризонталних /вертикалних концентрација. 

 

 

3. Правни основ и облик концентрације 

 

Као правни основ концентрације Подносилац пријаве је доставио Писмо о намјерама које су 

закључили Elixir Прахово као Продавац и Phosphea као Купац, дана 16. јануара 2017. године. 

 

Предложена трансакција се односи на стицање искључиве контроле од стране Phosphea над 

Циљним активностима, које су тренутно под контролом друштва Elixir Прахово 

("Концентрација"). 

 

(..)**. Сходно, након затварања трансакције, Циљне активности ће бити подведене под Elixir 

Фосфати, над којим ће контролу вршити искључиво Phosphea, док ће Elixir Прахово наставити 

да функционише као повезано друштво Elixir групе друштава, али неће више имати било какве 

активности које се односе на фосфате за животињску храну. 

 

(..)**. 
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Правни облик концентрације је утврђен у члану 12. став 1. тачка б) Закона о конкуренцији – 

стицање контроле или доминатног утицаја једног, односно више привредних субјеката над 

другим, односно над више других привредних субјеката или дијелом другог привредног 

субјекта, односно дијеловима других привредниг субјеката. 

4. Обавеза пријаве концентрације  

 

Обавеза пријаве концентрације настаје, у смислу одредбе члана 14. став (1) Закона и члана 2 

под б) Одлуке о начину подношења пријаве и критеријума за оцјену концентрација привредних 

субјеката, када укупни годишњи приходи сваког од најмање два привредна субјекта учесника 

концентрације остварени продајом роба и /или услуга на тржишту Босне И Херцеговине износе 

најмање 8 милиона КМ по завршном рачуну у години која је претходила концентрацији, или 

ако је њихово заједничко учешће на релевантном тржишту веће од 40,0%. 

 

Према подацима из Пријаве, укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника 

концентрације (и њихових повезаних привредних субјеката), на дан 31. децембар 2016. године, 

као години која претходи концентрацији, износи: 

 

Табела 1. 

 ROULLIER ГРУПА PHOSPHEA ЦИЉАНЕ АКТИВОСТИ 

 КМ КМ КМ 

Свијет (..)** (..)** (..)** 

БиХ (..)** * (..)** ** (..)** 

Извор: Подаци из Пријаве о намјери концентрације  

* (..)** 

** (..)** 

 

Укупан годишњи приход учесника концентрације представља приход (без пореза на додану 

вриједност и других пореза који се директно односе на учеснике концентрације, на свјетском и 

на тржишту Босне и Херцеговине), у смислу члана 8. тачка х) Одлуке о начину подношења 

пријаве и критеријумима за оцјену концентрације привредних субјеката. 

 

Према наведеним подацима (Табела 1.) привредни субјекти не испуњавају услове укупног 

годишњег прихода из члана 14. став (1) тачка б) Закона, али подаци из Табеле 2., показују да 

учесници концентрације испуњавају услов о заједничком тржишном учешћу (заједничко 

учешће на релевантном тржишту веће од 40,0%) прописан чланом 14. став (1) тачка б) Закона о 

конкуренцији. 

 

Такођер, Конкуренцијски савјет је утврдио да се ради о екстериторијалној концентрацији 

обзиром да, иста, има утицај на тржиште Босне и Херцеговине, искључиво преко продаје роба, 

учесника концентрације на наведеном тржишту, те да су учесници концентрације били 

обавезни пријавити концентрацију, у смислу члана 2. став (3) Закона. 

 

 

5. Прикупљање података од странака и других правних и физичких лица 

 

Конкуренцијски савјет је током поступка оцјене концентрације тражио додатне податке и 

појашњења достављених података од Подносиоца пријаве и то актом број: УП-05-26-1-005-

18/17 од дана 04.08.2017. године и актом број: УП-05-26-1-005-23/17 од дана 08.08.2017.године. 

Подносилац пријаве је тражене податке доставио дана 17.08.2017. године поднеском број: УП-

05-26-1-005-26/17 и поднеском број: УП-05-26-1-005-29/17 од дана 01.09.2017.године. 
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Током поступка ради утврђивања свих релевантних чињеница, у смислу члана 35. став (1) тачке 

а) и ц) Закона, Конкуренцијски савјет је прикупљао податке и документацију и од других тијела 

/институција /привредних субјеката који нису странке у поступку. 

У том смислу, Конкуренцијски савјет се дана  04.08.2017. године обратио: 

- Управи за индиректно опорезивање БиХ актом број: УП-05-26-1-005-19/17 која је 

поднеском дана 25.08.2017. године доставила одговор број: УП-05-26-1-005-27/17, 

 

- Спољнотрговинској комори БиХ актом број: УП-05-26-1-005-20/17 која је поднеском 

дана 08.08.2017. године доставила одговор број: УП-05-26-1-005-22/17, 

 

- Агенцији за статистику БиХ актом број: УП-05-26-1-005-21/17 која је поднеском дана 

25.08.2017. године доставила одговор број: УП-05-26-1-005-28/17. 

 

 

6. 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, релевантно тржиште у 

производном смислу обухвата све производе и/или услуге које потрошачи и/или корисници 

сматрају међусобно замјењивим, под прихватљивим условима, имајући у виду посебице 

њихове битне особине, квалитет, уобичајену намјену, начин употребе, услове продаје и цијене.  

 

Надаље, према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште у 

географском смислу обухвата цјелокупну или дио територије Босне и Херцеговине на којој 

привредни субјект 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 и предмет 

трансакције, као релевантно тржиште производа и/или услуга је утврђено тржиште продаје 

фосфата за животињску храну. 

 

Будући да учесници концентрације (привредни субјекат Phosphea и Циљне активности) продају 

своје производе путем увоза/дистрибуције на подручју цијеле Босне и Херцеговине, као 

релевантно тржиште у географском смислу је утврђено тржиште Босне и Херцеговине.  

 

Слиједом изнесенога, под релевантним тржиштем предметне концентрације сматраће се 

тржиште продаје фосфата за животињску храну на територији Босне и Херцеговине. 

 

6.1. Анализа релевантног тржишта концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је проводећи предметни поступак извршило прикупљање података и 

информација како од Подносиоца пријаве тако и од релевантних институција у циљу провјере 

података и анализе тржишта. 

 

Имајући у виду наведено, Конкуренцијски савјет је прикупио податке за 2016. годину од 

учесника концентрације, те Агенције за статистику БиХ и Спољнотрговинске коморе БиХ о 

укупној произведеној, односно увезеној количини фосфата за животињску храну која је као 

таква у посматраном периоду пласирана на тржиште Босне и Херцеговине. 
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Учесници предметне концентрације (привредни субјекат Phosphea и Циљне активности) немају 

производне капацитете у Босни и Херцеговини, већ снабдјевају купце у Босни и Херцеговини 

искључиво преко увоза (Phosphea из (..)** и Циљне активности из Р. Србије).  

 

Подносилац пријаве је доставио податке о тржишним учешћима учесника концентрације и 

његових конкурената који су присутни у БиХ преко добављача наведених производа, и исти су 

исказани у наредној табели: 

 

Тржишна учешћа добављача фосфата за животињску храну у Босни и Херцеговини у 2016. 

години – Табела 2.          

     

ДОБАВЉАЧ 

ПРОДАТЕ КОЛИЧИНЕ ( У 000 

Т) ТРЖИШНО УЧЕШЋЕ (%) 

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

ЦИЉНЕ АКТИВНОСТИ (..)** (..)** 

ЗАЈЕДНО (..)** (..)** 

ФОСФИТАЛИА (..)** (..)** 

УКУПНО (..)** (..)** 

Извор: Подаци из Пријаве (процјена учесника концентрације)  

* (..)** 

 

 

На основу података приказаних у табели 2. Конкуренцијско вијеће је утврдило да у 2016. 

години тржишни удио Циљних активности, као предмета ове трансакције, на посматраном 

тржишту прелази проценат 40% односно присутан је на релевантном тржишту са 66,8% удјела, 

што је и био разлог за пријаву ове концентрације, док Подносилац пријаве на релевантном 

тржишту има удјел од 16,8 %.  

 

Пхоспхеа је активна у Босни и Херцеговини само преко мањих увоза МКФ и ДКФ из (..)**, 

које продаје свом дистрибутеру у Босни и Херцеговини, (..)**, док су Циљне активности 

активне у Босни и Херцеговини само преко мањих увоза из Србије који продаје свом 

дистрибутеру у Босни и Херцеговини, друштву (..)**. 

 

Агенција за статистику БиХ је Конкуренцијском савјету доставила информацију да у њиховим 

базама података за 2016.годину немају податке о производњи ових производа (није било 

производње у БиХ на обухвату који се прати у годишњем истраживању индустријске 

производње, а који треба да је већи од 90% додатне вриједности на нивоу разреда дјелатности). 

 

Према подацима Спољнотрговинске коморе БиХ, у 2016. години укупно је увезено у БиХ 

фосфата за животињску храну (под тарифном ознаком 2835260000 - остали фосфати калцијума) 

у укупној количини од 2.359.207 кг (2.359,207 Т), док се највише се увозило из Републике 

Србије, у укупној количини од 2.028.557 кг (2.028, 557 Т), те у мањим количинама 168.200 кг 

(168,2 Т) из Р. Мађарске, 90.000 кг (90,00 Т) из Р. Њемачке, 48.000 кг (48,00 Т) из Р. Бугарске.  

 

 

7. Оцјена концентрације 

 

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

релевантног тржишта, тржишних учешћа учесника концентрације и конкурената – Табела 2.), 

утврдио да ће провођењем концентрације на тржишту продаје фосфата за животињску храну 

привредних субјеката Phosphea и Циљних активности на подручју Босне и Херцеговине 

тржишно учешће учесника концентрације након провођења предметне концентрације ће 
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износити (..)** %, остварен искључиво преко увоза односно индиректном продајом робе на 

територији Босне и Херцеговине. 

 

Приликом доношења коначне одлуке Конкуренцијски савјет је имао у виду да не постоји 

производња фосфата за животињску храну у Босни и Херцеговини, да су учесници 

концентрације присутни на релевантном тржишту индиректно путем увоза наведених 

производа, односно да немају своје производне погоне, нити повезана друштва која дјелују у 

Босни и Херцеговини, као и чињеница да су количине и вриједности продаје које су остварили 

учесници предметне концентрације у БиХ веома мале ((..)**). 

 

Поред наведеног, тренутно купце наведеним производима у БиХ снабдјева Фосфиталиа, 

највећи добављач у Италији и један од највећих добављача у Европи, који може у било ком 

тренутку да снабдјева и додатне купце у БиХ, уколико би хипотетички дошло до подизања 

цијена од стране учесника предметне концентрације, након трансакције, и да на тај начин 

преузме купце, чиме се спрјечава могућност било каквог хипотетичког раста цијена. 

 

(..)**.. 
 

(..)**.. 
 

Phosphea је своје производе продавала у Босни Херцеговини дистрибутеру (..)** и крајњем 

купцу (..)**. 

 

Поред наведеног, погодности за купце које ће настати усљед провођења концентрације када се 

узме у обзир унапређење квалитета самих производа, различита гранулометрија производа, 

конзервација односно спречавање згушњавања производа у складишту као и контрола 

квалитете у циљу пружања најбољег квалитета купцима. 

 

(..)**.. 
 

Провођењем предметне концентрације Подносилац пријаве је истакао да жели да прошири 

своје индустријске и комерцијалне активности на Источну Европу, док Elixir група тражи 

партнера у Прахову коме ће продати Циљне активности, а при чему ће остати кључни добављач 

фосфорне киселине. 

 

(..)**.. 
 

Путем овог стицања, Phosphea ће имати приступ конкурентном капацитету за куповину 

сировина, што ће довести до значајне предности и извјесности да ће ово пословање са 

фосфатима за животињску храну достићи свој максимални производни капацитет. 

 

Конкуренцијски савјет је анализом запримљених и прикупљених података, те анализом 

релевантног тржишта у смислу члана 17. Закона оцијенио да не постоје законске нити 

административне баријере за улазак других привредних субјеката на тржиште продаје фосфата 

за животињску храну, као и да провођењем предметне концентрације неће доћи до искључења 

конкуренције нити до значајнијег слабљења функционисања слободне тржишне конкуренције 

на релевантном тржишту посебице што је Подносилац пријаве присутан искључиво путем 

увоза наведених производа, тако да учесници концентрације ни након провођења 

концентрације не би могли да се у значајној мјери понашају независно од стварних или 

потенцијалних конкурената односно да предметна концентрација не спрјечава, ограничава нити 

нарушава тржишну конкуренцију на релевантном тржишту продаје фосфата за животињску 

храну у Босни и Херцеговини. 

 

Обзиром да  продаја фосфата за животињску храну зависи од директне корелације са 

потражњом на тржишту тим је основанији диспозитив овог Рјешења. 



10 

 

 

Приликом оцјене предметне концентрације, Конкуренцијски савјет је имао у виду и чињеницу 

да се у конкретном случају ради о екстериторијалној концентрацији обзиром да, иста, има 

утицај на тржиште Босне и Херцеговине, искључиво продајом роба, учесника концентрације на 

наведеном тржишту те је одлучио као у диспозитиву овог Рјешења, у смислу члана 18. став (2) 

Закона. 

 

8. Административна такса  

 

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

под 2) Одлуке о висини административних такси у вези са процесним радњама пред 

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

административну таксу у укупном износу од 25.000,00 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 објављивања овог Рјешења.                                                        

  

 

                            Предсједник 

                                                                                                                                     Иво Јеркић 

 


