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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

Број: УП-03-26-1-033-19/20 

Сарајево, 31.05.2021. године 

 

 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 25. став (1) тачка е) и члана 

42. став (2), а у вези са чл. 12, 14. и 16. Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 

48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући по пријави привредног субјекта Агромаркет д.о.о. 

Крагујевац, Крагујевачког батаљона 235/2, 34 000 Крагујевац, Република Србија, 

запримљеној дана 04.11.2020. године године, под бројем: УП-03-26-1-033-1/20, на 88. 

(осамдесетосмој) сједници одржаној дана 31.05.2021. године, донио је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта Агромаркет д.о.о. Крагујевац, 

Крагујевачког батаљона  235/2, 34 000 Крагујевац, Република Србија, ради непостојања 

обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. Закона о конкуренцији. 

 

2. Обавезује се привредни субјекат Агромаркет д.о.о. Крагујевац, Крагујевачког батаљона  

235/2, 34 000 Крагујевац, Република Србија да плати административну таксу на 

закључак у износу од 1.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине.  

 

3. Овај Закључак биће објављен 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 запримио под бројем: УП-03-26-1-033-1/20 дана 04.11.2020. 

године, Пријаву концентрације привредног субјекта Агромаркет д.о.о. Крагујевац, 

Крагујевачког батаљона  235/2, 34 000 Крагујевац, Република Србија  (у даљем тексту: 

Агромаркет или Подносилац пријаве) којом исти намјерава стећи појединачну контролу над 

привредним субјектом Галеника Фитофармација а.д., Батајнички друм бб, Земун (у даљем 

тексту: Галеника Фито или циљано друштво).  

 

Увидом у запримљену Пријаву и прилоге уз исту Конкуренцијски савјет је утврдио да 

достављено треба допунити те је у том смислу дана 23.11.2020. године актом број: УП-03-

26-1-033-2/20 упутио Захтјев за допуном Пријаве концентрације, а затим накнадно дана 

12.01.2021. године актом број: УП-03-26-1-033-7/20, дана 03.02.2021. године актом број: УП-

03-26-1-033-9/20, дана 10.03.2021. године актом број: УП-03-26-1-033-11/20, дана 

29.03.2021. године актом број: УП-03-26-1-033-13/20 те дана 07.04.2021. године актом број: 

УП-03-26-1-033-15/20.  
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Подносилац пријаве се захтјевом за продужење рока за доставу тражне документације 

обратио путем е-маила дана 01.12.2020. године поднеском који је запримљен под бројем: 

УП-03-26-1-033-3/20 које је Конкуренцијски савјет одобрио дана 03.12.2020. године актом 

број: УП-03-26-1-033-4/20.  

 

Путем е-маила је дана 03.12.2020. године поднеском који је запримљен под бројем: УП-03-

26-1-033-5/20 Подносилац је доставио пуномоћ за заступање у Босни и Херцеговини.  

 

Подносилац пријаве је допуну Пријаве доставио дана 07.12.2020. године, дана 28.01.2021. 

године, дана 18.02.2021. године, дана 24.03.2021. године, дана 06.04.2021. године те дана 

14.04.2021. године поднесцима који су запримљени под бројевима: УП-03-26-1-033-6/20, 

УП-03-26-1-033-8/20, УП-03-26-1-033-10/20, УП-03-26-1-033-12/20, УП-03-26-1-033-14/20 и 

УП-03-26-1-033-16/20. 

 

Након анализе документације коју је доставио Подносилац пријаве, Конкуренцијски савјет 

је дана 31.05.2021. године под бројем: УП-03-26-1-033-17/20, издао Потврду о пријему 

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

 

Конкуренцијски савјет из анализом Пријаве је утврдило сљедеће чињенице: 

 

Пријава није поднесена у Законом прописаном року у смислу члана 16. став (1) Закона о 

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

обзиром да је правни основ предметне концентрације ,,Уговор о купопродаји и преносу 

удјела,, потписан дана 25. децембра 2019. године. 

 

Подносилац пријаве је навео, у смислу одредби члана 30. став (2) Закона. да је концентрација 

пријављена надлежним органима за оцјену конкуренције Босне и Херцеговине и Републике 

Србије.  

 

Конкуренцијски савјет је у поступку оцјене допуштености предметне трансакције утврдио 

сљедеће чињенице: 

 

 

1. Учесници предметне трансакције 

 

Учесници предмете концентрације су привредни субјекти Агромаркет д.о.о. Крагујевац и 

Галеника Фитофармација а.д. Земун.  

 

 

1.1. Привредни субјекат Агромаркет д.о.о. Крагујевац (Подносилац пријаве) 

 

Агромаркет д.о.о. Крагујевац је регистрован у Агенцији за привредне регистре Републике 

Србије под бројем: 07593252, са регистрованом дјелатношћу 4690 – неспецијализована 

трговина на велико. У власништву је физичког лица (..)**1  100% учешћа у капиталу 

друштва.  

 

 
1 (..)*подаци представљају пословну тајну у смислу члана 34. Закона 
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Агромаркет је произвођач, заступник и дистрибутер широког портфеља производа на 

тржишту Западног Балкана. Препознатљив је снадбјевач тржишта пестицида, сјеменске и 

меркантилне робе, ђубрива и гарден уређаја у цијелом региону.  

 

Пестициди, сјеменска роба, ђубрива и гарден уређаји бренда Villager и AGM су основна база 

развоја пословања компаније. Најбрже растући портфолио компаније је сегмент 

специјализованих водотопивих и течних ђубрива под властитим брендом ФИТОФЕРТ. 

Уведена је и био линија, односно биопестициди и фитовакцине. Агромаркет је такође један 

од увозника и продаваца производа разних брендова водећих свјетских произвођача 

пестицида, домаћих и иностраних селекционих сјеменарских кућа, производа гарден 

програма, опреме за наводњавање, фолија за плстенике и супстрата. У оквиру Агромаркет 

групе послује и Фабрика за производњу и формулисање средстава за заштиту биља у Бачком 

Петровцу.  

 

Послује преко партнерта и зависних привредних субјеката ван Републике Србије и то у 

Босни и Херцеговини, Црној Гори, Словенији, на Косову и Метохији те Румунији.   

 

1.1.1. Повезана друштва привредног субјекта Агромаркет у Босни и Херцеговини 

 

Привредни субјекат Агромаркет у Босни и Херцеговини је оснивач и 100% власник 

привредног субјекта Агромаркет д.о.о. Бијељина, Павловића пут 019 А, Бијељина, који је 

регистрован на Окружном суду у Бијељини под бројем: 1-6208.  

 

Преко привредног субјекта Агромаркет д.о.о. Бијељина Подносилац пријаве послује као 

увозник и дистрибутер средстава за заштиту биља, сјеменске робе, ђубрива и гарден уређаја.  

 

Највећи добављач привредног субјекта Агромаркет д.о.о. Бијељина је (..)**, док су поред 

истог у периоду 2018-2019 били још и привредни субјекти (..)** те (..)**.  

 

Највећи купци привредног субјекта Агромаркет д.о.о. Бијељина у периоду 2018-2019 су 

(..)**.  

 

1.2. Привредни субјекат Галеника Фитофармација а.д. Београд (Земун), (Циљно 

друштво) 

 

Привредни субјекат Галеника Фитофармација а.д. Земун је регистрован у Агенцији за 

привредне регистре Републике Србије под бројем: 07725531, са регистрованом дјелатношћу 

2020 – производња пестицида и хемикалија за пољопривреду.  

 

У власништву је великог боја дисперзованих акционара и под заједничком контролом и 

управљањем већег броја физичких и правних лица који управљају са укупно 2.640.000 

издатих обичних акција.  

 

Произвођач је, односно формулатер средстава за заштиту биља на бази генеричких активних 

материја високог квалитета у Републици Србији од 1955. године. Њен примарни циљ је 

снадбијевање домаћих аграрних произвођача квалитетним и безбједним средствима за 

заштиту биља, као унапријеђење пословања у складу са највишим стандардима техничко-

технолошког развоја и захтјева савремен производње. Привредни субјекат Галеника Фито је 

до 1997. године била у саставу Галеника Холдинга када је извршено издвајање у независно 

правно лице у друштвеном власништву. Од 1999. године је у приватном власиштву 
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дисперзованог броја малих акционара, а акције су у слободној трговини на Београдској берзи 

од 2001. године.   

 

Основна дјелатност и пословање Геленика Фито јесте производња средстава за заштиту 

биља и то инсектицида, хербицида, фунгицида, биоцидних производа и ађуваната. Поред 

наведеног, Циљано друштво обавља и пословања прераде замрзнутог воћа (претежно 

малине) те производњу меркантилних пољопривредног производа.  

 

Највећи купци Циљаног друштва у периоду 2018-2019 су (..)**.  

 

1.2.1. Повезана друштва привредног субјекта Галеника Фитофармација у БиХ 

 

Привредни субјекат Галеника Фито нема повезаних привредних субјеката у Босни и 

Херцеговини.  

 

2. Правни основ и облик предметне трансакције  

 

Концентрација се односи на стицање појединачне контроле од стране привредног субјекта 

Агромаркет над привредним субјектом Галеника Фито путем давања јавне понуде и откупа 

акција од малих акционара. Агромаркет је најприје трговао акцијама Циљаног друштва тако 

што је крајем 2019. године у четири одвојене трансакције спровео и регистровао куповину 

и пренос 90.771 акција, на начин да је стекао 59,16% акцијског капитала у Циљаном 

друштву.  

 

На захтјев Конкуренцијског савјета да Подносилац пријаве објасни којег је датума тачно 

Агромаркет стекао већински пакет акција (50+1 акцију) привредног субјекта Галеника 

фитофармација Подносилац пријеве је доставио одговор у којем се наводи да се исто 

реализовао дана 12.11.2019. године на Београдској берзи. Предметне акције салдиране су од 

стране Централног регистра, депо и клиринг ХОВ дана 14.11.2019. године.   

 

Подносилац пријаве је у више одвојених јавних поступака стицао акције Циљаног друштва 

при чему није имао контролу усљед велике дисперзије малих акционара до закључења 

посљедње трансакције. 

 

Са салдирањем предметних акција дана 14.11.2019. године Подносилац пријаве сматра да је 

стекао појединачну контролу над Циљаним друштвом и обавезу пријаве концентрације. 

Такође стекао је обавезу објављивања понуде за преузимање преосталих акција Циљаног 

друштва. Понуда за преузимање је завршена и салдирана дана 30.12.2019. године чиме је 

Подносилац пријаве стекао додатних 23,79% и повећао укупно учешће у акцијском капиталу 

Циљаног друштва на 82,96% 

 

Правни облик концентрације представља стицање контроле или превладавајућег утицаја 

једног, односно више привредних субјеката над другим, односно над више других 

привредних субјеката или дијелом другог привредног субјекта, односно дијеловима других 

привредних субјеката и то  стицањем већине учешћа основног капитала, у смислу члана 12. 

став (1) тачка б) под 1) Закона.  
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3. Релевантно тржиште предметне концентрације 

 

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

утврђивању  релевантном 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 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. 

 

Сходно достављеним подацима Конкуренцијски савјет је утврдио да су релевантна тржишта 

предметне концентрације тржиште велепродаје средстава за заштиту и прехрану биља и 

тржиште малопродаје средстава за заштиту и прехрану биља. 

 

Релевантно  тржиште у географском смислу је тржиште Босне и Херцеговине. Према 

наводима Подносиоца пријаве пословање Подносиоца пријаве се одвија кроз три 

дистибутивна центра у Бијељини, Бања Луци и Сарајеву док Циљано друштво нема 

сопствену дистрибутивну мрежу.  

 

Слиједом наведеног Конкуренцијски савјет је утврдио да је релевантно тржиште предметне 

концентрације тржиште велепродаје средстава за заштиту и прехрану биља и тржиште 

малопродаје средстава за заштиту и прехрану биља у Босни и Херцеговини. 

 

Циљ концентрације је да се кроз постојећи дистрибутивни систем Агромаркета д.о.о. 

Бијељина на тржишту у Босни и Херцеговини пласирају и производи привредног субјекта 

Галеника Фито.  

 

Преглед тржишта велепродаје средстава за заштиту биља на тржишту Босне и Херцеговине  

у 2018. години дат је у Табели 1: 

 

Табела 1.  

Тржиште велепродаје средстава за заштиту биља на тржишту Босне и 

Херцеговине  2018. година 

Редни 

број 

Привредни субјекат Тржишно учешће % 

1. (..)** (..)** 

2. (..)** (..)** 

3. (..)** (..)** 

4. (..)** (..)** 

5. (..)** (..)** 

 .. .. 

6. (..)** (..)** 
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 Укупно 100 

Извор: подаци из пријаве и допуне Пријаве  

 

Привредни субјекат Агромаркет д.о.о. Бијељина је остварио тржишно учешће између 

(..)**%, међутим учесник концентрације Агромаркет д.о.о. Крагујевац је у 2018. години 

остварио тржишно учешће од (..)**% и то у цијелости путем повезаног лица путем 

Агромаркет д.о.о. Бијељина.  

 

Учесник предметне концентрације Галеника Фито је на тржишту велепродаје средстава за 

заштиту биља путем пласирања својих производа (обзиром да нема повезаних привредних 

субјеката већ се производи овог привредног субјекта налазе у промету на велико преко 

регистрованих привредних субјеката за ту дјелатност) у 2018. години у Босни и Херцеговини 

остварио удио од (..)**(..)**% од чега преко  (..)**(..)**%, а (..)**% путем (..)**. 

 

По питању тржишних учешћа на тржишту велепродаје средстава за заштиту биља у 2019. 

години Агромаркет д.о.о. Бијељина је остварио тржишнио учешће између (..)**%, док је 

тржишно учешће удио Галеника Фито процјењен на (..)**%. 

 

Посматрајући тржиште малопродаје средстава за заштиту биља у Босни Херцеговини у 2018. 

години тржишно учешће привредног субјекта Агромаркет д.о.о. Бијељина износио је између 

(..)**% (Табела 2): 

 

Табела 2. 

Тржиште малопродаје средстава за заштиту биља на тржишту Босне и Херцеговине 

2018. година 

Редни 

број 

Привредни субјекат Тржишно учешће % 

1. (..)** (..)** 

2. (..)** (..)** 

3. (..)** (..)** 

4. (..)** (..)** 

5. (..)** (..)** 

    .. .. 

    Укупно 100 
Извор: подаци из пријаве и допуне Пријаве  

 

Учесник концентрације Агромаркет д.о.о. Крагујевац је у 2018. години у Босни и 

Херцеговни остварио тржишно учешће од (..)**%, и то у цијелости путем повезаног 

привредног субјекта Агромаркет д.о.о. Бијељина.  

 

Тржишно учешће Галеника Фито путем пласирања својих производа на тржишту 

малопродаје средстава за заштиту биља у 2018. години је процјењен на (..)**% од чега путем 

привредног субјекта (..)** (..)**%, а путем (..)**(..)**%.  

 

По питању тржишних учршћа на тржишту малопродаје средстава за заштиту биља у 2019. 

години Агромаркет д.о.о. Бијељина је остварио тржишно учешће између (..)**%, док је 

тржишно учешће Галеника Фито процјењен на (..)**%. 
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4. Обавеза пријаве концентрације 

Укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника концентрације и повезаних 

друштава, на дан 31. децембра 2018. године: 

 

Табела 3.        

Укупан годишњи приход 2018 (КМ) 

Агромаркет Галеника Фито 

БиХ (..)** (..)** 

Свијет (..)** (..)** 

*према допуни Подносиоца пријаве од 24.03.2021. године укупан годишњи приход је (..)** КМ 

 

Према допуни Пријаве од 24.03.2021. године структуру укупног годишњег прихода 

Галеника Фито чине приходи остварени путем привредних субјеката (..)**– (..)**КМ и (..)** 

(..)**КМ. Приход је остварен продајом средстава за заштиту биља, сјеменске и остале робе.  

 

Према одредби члана 14. став (1) Закона о конкуренцији намјеравану концентрацију 

привредних субјеката, из члана 12. став (1) Закона о конкуренцији, учесници концентрације 

су обавезни пријавити, и то када су испуњени сљедећи услови:  

 

a) да укупни годишњи приход свих учесника концентрације остварен продајом роба и 

/или услуга на свјетском тржишту износи 100.000.000 КМ по завршном рачуну у 

години која је претходила концентрацији; и  

b) да укупни годишњи 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 КМ по завршном рачуну у години која је 

претходила концентрацији, или ако је њихово заједничко учешће на релевантном 

тржишту веће од 40% 

 

Услов укупног годишњег прихода свих учесника предметне концентрације остварен 

продајом роба и /или услуга на свјетском тржишту износи 100.000.000 КМ по завршном 

рачуну у години која је претходила концентрацији, конкретно у 2018. години, је испуњен 

али није испуњен услов по којем укупан годишњег 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 КМ.  

Исто тако, анализом података који се односе на тржишна учешћа учесника концентрације 

произилази са  њихово заједничко учешће на релевантном тржишту није веће од 40%.  

 

Слиједом наведеног произилази да предметна концентрација не подлијеже обавези пријаве, 

у складу са одредбом члана 14. став (1) Закона.   

 

5. Административна такса 

 

Подносилац пријаве на овај Закључак, у складу са чланом 2. Тарифни број 108. тачка  д) 

Одлуке о административним таксама у вези с процесним радњама пред Конкуренцијским 

савјетом („Службени гласник БиХ“, бр. 30/06, 18/11 и 75/18) је дужан платити 

административну таксу у укупном износу од 1.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне 

и Херцеговине. 
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Подносилац пријаве је дужан доказ о обављеној уплати административне таксе доставити 

прије или приликом преузимања овог закључка, у складу са чланом 3. ст. (1) и (2) под б) 

Одлуке о висини административних такси у вези са процесним радњама пред 

Конкуренцијским  савјетом. 

 

У случају да Подносилац пријаве не изврши уплату административне таксе, Конкуренцијски 

савјет ће путем Правобранилаштва Босне и Херцеговине затражити присилну наплату исте.  

 

6. Поука о правном лијеку 

 

Против овога Закључка  није дозвољена жалба.  

 

Незадовољна страна може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року 

од 30 дана од дана пријема, односно објаве овога Закључка.  

 

 

 

              

                                                                                                                       Предсједник 

  

     др. Стјепо Прањић  

     

 

 


