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по Пријави концентрације привредног субјекта„АС ХОЛДИНГ“ д.о.о. Јелах, Индустријска 

зона Економија бб 74 264 Јелах - Тешањ која се односи на стицање контроле над привредним 

субјектом „МАК ЗАРА“ д.о.о. Вогошћа, ул. Ремзије Веје бр.10., 71320  Вогошћа, Сарајево  
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новембар,  2017. године  
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Број: УП-02-26-1-027-15/17 

Сарајево, 30.11.2017 године 

 

 

 

 На основу члана 25. став (1) тачка е) и члана 42. став (2), у вези са чланом 14. Закона о 

конкуренцији (''Службени гласник БиХ'', бр. 48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући по Пријави 

концентрације привредног субјекта „АС ХОЛДИНГ“ д.о.о. Јелах, Индустријска зона Економија бб 

Јелах, 74 264 Тешањ, запримљеној дана 02.08.2017. године, под бројем: УП-02-26-1-027-1/17, 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на 14. (четрнаестој) сједници одржаној дана 30. 

новембра 2017. године, донијело је  

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта „АС ХОЛДИНГ“ д.о.о. Јелах, ради 

непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о 

конкуренцији. 

 

2. 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 дана 02.08.2017. године под бројем: УП-02-26-1-027-1/17 запримио 

Пријаву концентрације привредног субјекта „АС ХОЛДИНГ“ д.о.о. Јелах, Индустријска зона 

Економија бб, Јелах, 74 264 Тешањ (у даљем тексту: АС ХОЛДИНГ или Подносилац Пријаве) која 

се односи на стицање контроле од стране Подносиоца пријаве над привредним субјектом „МАК 

ЗАРА“ д.о.о. Вогошћа, ул. Ремзије Веје бр.10., 71320 Вогошћа, Сарајево (у даљем тексту: МАК 

ЗАРА), у смислу члана 12. став (1) тачка б) подтачка 1) 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-02-26-

1-027-2/17 од дана 04.08.2017. године, затражио допуну исте, коју је Подносилац пријаве доставио 

дана 17.08.2017. године актом број: УП-02-26-1-027-3/17. 

 

            Конкуренцијски савјет је затражио допуну Пријаве актом број: УП-02-26-1-027-3/17 од 

13.09.2017. године и актом број: УП-02-26-1-027-6/17 од 26.09.2017.године, на што је Подносилац 

пријаве тражио продужење рока за достављања истих поднеском број: УП-02-26-1-027-8/17 од 

05.10.2017. године те имајући у виду разлоге које је навео Подносилац захтјева као образложење за 

продужење рока, Конкуренцијски савјет је оцијенио оправданим и одобрио продужење рока, актом 

број: УП-02-26-1-027-9/17 од 16.10.2017. године. 

        Подносилац захтјева је поднеском број: УП-02-26-1-027-10/17 од 24.10.2017. године, 

обавијестио Конкуренцијски савјет да су акт број: УП-02-26-1-027-3/17 од 13.09.2017. године који 

се односи на допуну Пријаве, загубио, с обзиром на обимну документацију коју запримају 

свакодневно, те да ће тражено доставити у одобреном року чији су продужење тражили. 
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 Предметна Пријава допуњена је поднеском број: УП-02-26-1-027-11/17 запримљена дана 

06.11.2017године и поднеском број: УП-02-26-1-027-11/17 од 13.11.2017. године. 

 

 Подносилац пријаве је навео, у складу с чланом 30. став (2) Закона, да Пријаву није поднио 

нити има намјеру поднијети овлаштеним тијелима за оцјену концентрације изван територије Босне 

и Херцеговине. 

 

 Конкуренцијскои савјет у поступку оцјене Пријаве је утврдио сљедеће чињенице:  

 

 Пријава је поднесена у прописаном року, у смислу члана 16. став (1) Закона. 

  

 

1. Учесници концентрације 

  

 Учесници предметне концентрације су привредни субјекат „АС ХОЛДИНГ“ д.о.о. Јелах, 

Индустријска Зона, Економија бб 74 264 Јелах, Тешањ и привредни субјекат „МАК ЗАРА“ д.о.о. 

Вогошћа, ул. Ремзије Веје бр.10., 71 320 Вогошћа, Сарајево. 

 

1.1.  Привредни субјекат „АС ХОЛДИНГ“ д.о.о. Јелах  

 

 

 Привредни субјекат „АС ХОЛДИНГ“ д.о.о., основан је  19.10.2016 године и уписан у 

регистар Општинског суда у Зеници под матичним бројем 43-01-0572-16 ЈИБ:4218943620008, са 

уписаним  капиталом од 100.000,00 КМ, (..)**1.... 
 

 Основне регистроване дјелатности привредног субјекта АС ХОЛДИНГ су савјетовање у 

вези с пословањем и осталим управљањем. 

 

 (..)**... 

 

 (..)**....  

 

 

1.1.1. Повезана друштва привредног субјекта АС ХОЛДИНГ 

 

 Привредни субјекат АС ХОДЛИНГ дјелује у саставу АС групације чије је матично друштво 

АС д.о.о. Јелах, Тешањ. 

 

 У саставу АС групације осим привредног субјекта АС ХОЛДИНГ  налазе се сљедећи 

привредни субјекти: 

 

(..)**... 

 

 

 У саставу АС групације два привредна субјекта се баве производњом и продајом чоколаде 

и то: Виспак д.д. Високо и AC Food д.о.о. Велика Кладуша. 

 

 

1.1.2. Привредни субјекaт „AC FOOD“ д.о.о. Велика Кладуша  
 

                                                           
1 (..)** подаци представљају пословну тајну 
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 Привредни субјекaт „AC FOOD“ д.о.о. Велика Кладуша, уписан је у регистар Општинског 

суда у Бихаћу под матичним бројем 17-01-0001-17 ЈИБ:4263754360009 у 2017. години, са уписаним  

капиталом од 2.000,00 КМ, чији је оснивач привредни субјекат АС ХОЛДИНГ са 100% учешћа. 

 

 Основне регистроване дјелатности привредног субјекта AC FOOD-а су производња какаа, 

чоколаде и сластичарских производа. 

 

 

1.2. Привредни субјекат „МАК ЗАРА“ д.о.о. Вогошћа, Сарајево 

 

 Привредни субјекат „МАК ЗАРА“ д.о.о. Сарајево  основано је 01.07.2010.године  и уписано 

у регистар Општинског суда у Сарајеву под матичним бројем 1-26094 ЈИБ: 4201195270007 са 

уписаним капиталом 2.000,00 КМ, (..)**... 
 

 Основне регистроване дјелатности привредног субјекта МАК ЗАРА су производња какаа, 

чоколаде и сластичарских производа. 

 

 Привредни субјекат МАК ЗАРА д.о.о. има основане двије пословне јединице и то: 

 МАК ЗАРА д.о.о. – ПЈ бр.1 Сарајево са сједиштем ФРАНЦА ЛЕХАРА бр. 2. Сарајево – 

Центар и  

 МАК ЗАРА д.о.о. Сарајево – П.Ј Трговина на мало 2, Сарајево са сједиштем ТРГ ДЈЕЦЕ 

САРАЈЕВА ( ББИ ЦЕНТАР). 

  

Привредни субјекат МАК ЗАРА нема власничка учешћа у другом привредним субјектима у Босни 

и Херцеговини, Нирмел Омић није члан Управе, нити Надзорног Одбора у другим привредним 

субјектима. 

 

 

 

2. Правни оквир оцјене концентрације  

 

 

Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене допуштености предметне 

концентрације примијенило одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта 

(''Службени гласник БиХ'', бр. 18/06 и 34/10) и Одлуке о начину подношења пријаве и 

критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката (''Службени гласник БиХ'', бр. 

34/10). 

 

 

 

3. Правни основ концентрације 

 

 Правни основ предметне концентрације је Уговор о преносу оснивачког удјела број: ОПУ-

ИП:402/2017 (..)**. 

 

 (..)**.... 

  

 (..)**... 

 

 (..)**..... 

 



5 
 

 Предметна концентрација представља стицање контроле привредног субјекта АС 

ХОЛДИНГ д.о.о. над привредним субјектом МАК ЗАРА у смислу члана 12. став 1. тачка б. под 1. 

Закона. 

 

 

4. 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 обухваћа све производе и/или услуге које потрошачи и/или корисници 

сматрају међусобно замјењивим, под прихватљивим условима, имајући у виду посебно 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 обухваћа 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.  

 

 Подносилац пријаве је као релевантно тржиште навео, тржиште производње и продаје 

чоколаде на територији  Босне и Херцеговине, с обзиром на релевантно тржиште дјеловања 

учесника концентрације, као и привредних субјеката који се налазе у саставу АС групације, који се 

баве производњом и продајом чоколаде. 

 

 Предметна концентрација према подацима из Пријаве концентрације, ће имати ефекат на 

релевантном тржишту  производње и продаје чоколаде на територији  Босне и Херцеговине. 

 

 

 

4.1. Анализа релевантног тржишта концентрације  

 

4.1.1.  Анализа тржишта производње чоколаде  

 Према подацима из Пријаве учесници концентрације и тржишни конкуренти на 

релевантном тржишту , у 2016.  години, имају: 

Табела 1. Процјена тржишних удјела учесника концетрације и њихових повезаних друштава на 

тржишту производње чоколаде   

Р.бр Назив привредног субјекта Тржишни удио (%) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Извор: Подаци из Пријаве и слободна процјена Подносиоца Пријаве због непостојања конкретних 

података у истраживачким агенцијама 

Објашњење Подносиоца Пријаве: Слободна процјена тржишта производње чоколаде због 

недостатка података о произвођачима у траженој дјелатности је урађена на основу одређених 

претпоставки и интерних истраживања, односно сазнања о позицији одређених произвођача на 

тржишту Једини појединачни званични подаци су базирани на подацима о укупним приходима 

привредних субјеката разврстаних по одређеној дјелатности. Међутим чињеница је да тако 

посматрана дјелатност (10.82 Производња какаа, чоколаде и сластичарских производа) шира од 

тржишта чоколаде, те да не постоји начин да се ова званична категорија даље сегментира и сведе 

само на категорију чоколаде. Сем тога, постоји могућност да су поједини произвођачи 

изостављени из наведених података из разлога што производе чоколаду под неком другом шифром 

дјелатности јер им производња чоколаде није основна дјелатност. 

 

*   процјењена тржишна учешћа учесника концентрације 

** процјењена тржишна учешћа учесника концентрације и њихових повезаних друштава 

 

 Из података наведених у Табели бр.1 видљиво је да привредни субјекат АС ХОЛДИНГ није 

присутан на релевантном тржишту, а да је тржишно учешће привредног субјекта МАК ЗАРА 

незнатан (1%), док заједничко тржишно учешће учесника концентрације и њихових повезаних 

друштава на релевантном тржишту производње чоколаде у Босни и Херцеговини није веће од 40%. 

 

4.1.2.  Анализа тржишта продаје чоколаде  

 Према подацима из Пријаве учесници концентрације и тржишни конкуренти на релевантном 

тржишту , у 2016.  години, имају:  

Табела 2. Процјена тржишних учешћа учесника концетрације и њихових повезаних друштава на 

тржишту продаје чоколаде 

Р.бр Назив привредног субјекта Тржишно учешће (%) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Извор: Подаци из Пријаве и истраживачке компаније Nielsen 

 

*   процјењена тржишна учешћа учесника концентрације 

** процјењена тржишна учешћа учесника концентрације и њихових повезаних друштава 

 

 

 Из података наведених у Табели бр.2 видљиво је да привредни субјекат АС ХОЛДИНГ није 

присутан на релевантном тржишту, а да је тржишно учешће привредног субјекта МАК ЗАРА 

незнатан (0,07%), док заједничко тржишно учешће учесника концентрације и њихових повезаних 

друштава на релевантном тржишту продаје чоколаде у Босни и Херцеговини није веће од 40%. 

 

 

 

5. Обавеза пријаве концентрације 
 

 Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката са сједиштем у Босни и Херцеговини, 

у смислу члана 14. став (1) под б) Закона, у вези са чланом 2. Одлуке о начину подношења пријаве 

и критеријумима за оцјену концентрације привредних субјеката, постоји ако укупни годишњи 

приход сваког од најмање два привредна субјекта учесника концентрације остварен продајом роба 

и/или услуга на тржишту Босне и Херцеговине износи најмање 8.000.000,00 КМ по завршном 

рачуну у години која је претходила концентрацији, или ако је њихово заједничко учешће на 

релевантном тржишту веће од 40,00%.  

 

 

 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 3. 

 АС ХОЛДИНГ* АС ГРУПАЦИЈА** МАК ЗАРА 

 КМ КМ КМ 

Свијет 0,00 
(..)** (..)** 

БиХ 0, 00 (..)** (..)** 

 

Извор: Подаци из Пријаве о намјери концентрације  

*  привредни субјекат АС ХОЛДИНГ није остварио приходе у 2016. години с обзиром да је основан 

19.10.2016. године 

**укупни приходи повезаних привредних субјеката – подаци из Консолидованог финансијског 

извјештаја АС д.о.о. Јелах - Тешањ. 

 

 Годишњи приходи учесника концентрације представљају укупне приходе (без пореза на 

додатну вриједност и других пореза који се директно односе на учеснике концентрације на тржишту 

Босне и Херцеговине), у смислу члана 9. тачка х) Одлуке о начину подношења пријаве и 

критеријумима за оцјену концентрација привредних субјекта. 
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 Чланом 14. став (3) Закона је утврђено да у случају да се концентрација односи на спајање 

или припајање дијела или дијелова једног или више привредних субјеката, без обзира да ли ти 

дијелови имају статус правног лица, при израчунавању прихода, обрачунаваће се само приход оних 

дијелова привредног субјекта који су предмет контроле концентрације. 

 

 Према подацима из Пријаве учесници концентрације нису испунили услов укупног 

годишњег прихода, у смислу члана 14. став (1) тачка б) Закона (Табела 3.). 

 

 Такође, учесници концентрације нису испунили ни услов да је њихово заједничко тржишно 

учешће на релевантном тржишту веће од 40,0% (Табеле 1. и 2.). 

 

 На основу напријед наведеног, утврђено је да привредни субјекат АС ХОЛДИНГ није био 

обавезан поднијети пријаву концентрације, те је Конкуренцијски савјет одлучио као у диспозитиву 

овог Закључка. 

 

 Током поступка ради утврђивања свих релевантних чињеница, у смислу члана 35. Закона, 

Конкуренцијски савјет се обратио је Агенцији за статистику БиХ поднеском број: УП-02-26-1-027-

5/17 од 21.09.2017. године којим су тражени подаци о произведеној и пласираној/проданој чоколади 

на тржишту БиХ као и подаци о привредним субјектима. 

  

 Агенција за статистику БиХ поднеском број: УП-02-26-1-027-7/17 од 02.10.2017. године је 

доставила податаке о количинима произведених и пласираних производа под шифром 10.82. 

Производња какаа, чоколаде и сластичарских производа, те да не располажу са подацима о учешћу 

привредних субјеката на релевантном тржишту БиХ.   

 

 

6. Административна такса 
 

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

Одлуке о висини административних такси у вези с процесним радњама пред Конкуренцијским 

савјетом (“Службени гласник БиХ”, бр. 30/06 и 18/11) је дужан платити административну таксу у 

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

 

 

7. 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: 

 

               Иво Јеркић 


