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Koнкурeнциjски сaвjeт 

 
Број: УП-05-26-1-013-15/18 

Сарајево, 18.10.2018. године 

 

 

У складу са чланом 25. став (1) тачка е), а на основу члана 42. став (2), у вези с чланом 14. Закона 

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

концентрације привредног субјекта „АС Холдинг“ д.о.о. Индустријска зона Економија бб, 74264 

Јелах-Тешањ, запримљеној дана 04.06.2018. године под бројем: УП-05-26-1-013-1/18, 

Конкуренцијск савјет, на 39. (тридесетдеветој) сједници одржаној дана 18.10. 2018. године, донио 

је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредних субјеката „АС Холдинг“ д.о.о. Индустријска 

зона Економија бб, 74264 Јелах-Тешањ и Зеничка Индустрија Млијека д.д. Зеница, Канал број 32 

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

конкуренцији. 

 

2.  Овај Закључак биће објављен у «Службеном гласнику БиХ», службеним гласилима ентитета 

и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 

 

О б р а з л о ж е н ј е 

 

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

04.06.2018. године под бројем: УП-05-26-1-013-1/18 запримио, Пријаву концентрације (даље у 

тексту: Пријава), поднесену од стране привредног субјекта „АС Холдинг“ д.о.о. Индустријска 

зона Економија бб, 74264 Јелах-Тешањ (даље у тексту: АС Холдинг или Подносилац пријаве), 

која се односи на стицање контроле над привредним субјектом  Зеничка Индустрија Млијека д.д. 

Зеница, Канал број 32, Зеница (даље у тексту: ЗИМ). Подносилац наводи да је на 21. редовној 

сједници Скупштине дионичара привредног субјекта ЗИМ одржаној 14.05.2018. године, у складу 

са Записником са Скупштине обрађеним од стране нотара под бројем ОПУ-ИП:219/2018 стекао 

контролу, тако што су у складу са тачком под редним бројем 6. Доношење одлуке о именовању 

три члана Надзорног одбора привредног субјекта ЗИМ, сва три изгласана члана Надзорног 

одбора приједлози привредног субјекта АС Холдинг, и то: Амер Бекташ, гласало 135.495 

гласова/дионица, Русмир Хрвић, гласало 135.495 гласова/дионица и Маџид Авдагић, гласало 

135.495 гласова/дионица. 

 

Подносилац пријаве је исту самоиницијативно допунио дана 12.06.2018. године поднеском број 

УП-05-26-1-013-2/18, дана 26.06.2018. године поднеском број УП-05-26-1-013-3/18 и дана 

03.10.2018. године поднеском број УП-05-26-1-013-12/18. 

 

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

члана 30. Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) ( у даљем 

тексту: Закон) и чл. 9. и 11. Одлуке о начину подношења пријаве и критеријима за оцјену 

концентрације привредних субјеката („Службени гласник БиХ“, број 30/10), те је Подносиоцу 

пријаве дана 03.07.2018. године упутило захтјев за допуну пријаве број: УП-05-26-1-013-4/18, 



дана 13.07.2018. године захтјев за допуну број: УП-05-26-1-013-5/18 и дана 13.08.2018. захтјев за 

допуну број: УП-05-26-1-013-10/18. 

 

Подносилац пријаве је дана 24.07.2018. године актом број: УП-05-26-1-013-7/18 затражио 

продужење рока за доставу документације, а што му је одобрено дана 25.07.2018. године актом 

број: УП-05-26-1-013-8/18. 

 

Подносилац пријаве је исту допунио дана 08.08.2018. године поднеском број: УП-05-26-1-013-

9/18 и дана 22.08.2018. године поднеском број: УП-05-26-1-013-11/18. 

 

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 нема намјеру подношења пријаве 

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

Херцеговине. 

 

Конкуренцијски савјет је Подносиоцу пријаве издао Потврду о пријему уредне и комплетне 

Пријаве, у смислу члана 30. став (3) Закона, дана 16.10.2018. године број: УП-05-26-1-013-13/18. 

 

Конкуренцијски савјет је из Пријаве утврдило сљедеће чињенице: 

 

Подносилац је пријаву концентрације првобитно послао Конкуренцијском савјету дана 

28.05.2018. године на адресу Радићева 8, те је иста враћена Подносиоцу из разлога пресељења 

Конкуренцијског савјета на нову адресу (повратница достављена Конкуренцијском савјету под 

бројем: УП-05-26-1-013-3/18) те се стога сматра да је Пријава концентрације поднесена у смислу 

и у складу с чланом 16. став (1) Закона. 

 

 

1.   Учесници у поступку  

 

Учесници концентрације по предметној пријави су привредни субјект „АС Холдинг“ д.о.о. Јелах, 

Тешањ и  привредни субјект Зеничка Индустрија Млијека д.д. Зеница. 

  

 

     1.1. Привредни субјект АС Холдинг д.о.о.-Подносилац пријаве 

 

Привредни субјект АС Холдинг, са сједиштем у Економија бб, Јелах, Тешањ, регистрован је у 

Општинском суду у Зеници  са матичним бројем 43-01-0572-16 и уписаним капиталом од 

100.000,00. 

 

Према актуелном изводу из судског регистра, власници привредног субјекта АС Холдинг су 

физичка лица Сулејман Хрвић, (..) ⃰   ⃰1  са 75% удјела и Русмир Хрвић (..) ⃰   ⃰ са 25% удјела.  

 

Основна пословна дјелатност привредног субјекта АС Холдинг јесте савјетовање у вези са 

пословањем и осталим управљањем.  

 

 

      1.1.1 Повезана друштва Подносиоца пријаве 

 

Директно повезана друштва односно привредни субјекти у којима Подносилац пријаве има удио 

у власништву су сљедећа: 

 

 

 

                                                 
1 Подаци прeдcтaвљajу  пословну  тајну, у смислу члана 38. Закона о конкуренцији 



           Табела 1. 

Р.бр Назив привредног друштва Удио у 

% 

Основна дјелатност 

1. АЦ Фоод д.о.о. 100 10.82 – производња какаа, чоколаде и 

сластичарских производа 

2. Мак Зара д.о.о.  70 10.82 – производња какаа, чоколаде и 

сластичарских производа 

3. Солана д.д. Тузла 16,64 08.93 – вађење соли 

4. Класс-Цон д.о.о. 100 46.70 – Остала специјализирана трговина на 

велико 
Извор: Подаци из пријаве 

 

Подносилац у пријави наводи да је Предсједник управе, односно директор АС Холдинга Русмир 

Хрвић истовремено и члан управе или надзорног одбора у сљедећим привредним субјектима: 

 

1. Напредак д.д. Тешањ, предсједник Надзорног одбора 

2. Вемал д.д. Тешањ, члан Надзорног одбора 

3. Млин и Пекара д.д. Љубаче, члан Надзорног одбора 

4. Солана д.д. Тузла, члан Надзорног одбора 

5. Свјетлосткомерц д.д. Сарајево, члан Надзорног одбора 

 

Према наводима из Пријаве директор и остали чланови управе привредног субјекта ЗИМ нису 

истовремено чланови управе или надзорног одбора других привредних субјеката. 

 

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

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

 

     1.2  Привредни субјект Зеничка Индустрија Млијека-Циљно друштво 

 

Привредни субјект Зеничка Индустрија Млијека д.д., Канал број 32 Зеница, уписан је у судски 

регистар Општинског суда у Зеници, са матичним бројем 43-02-0006-10 и уписаним капиталом 

од 2.790.160,00 КМ. Овај привредни субјект је у власништву акционара, а према листи Регистра 

хартија од вриједности папира у Федерацији Босне и Херцеговине, пет привредних субјеката са 

највећим удјелима прије концентрације је сљедећи: Raiffeisen Bank д.д. БиХ са 24,9806% удјела 

(скрбнички рачун), UniCredit Bank д.д. Мостар са 16,6894 (скрбнички рачун), Џанановић 

Транспорт д.о.о. Зеница 15,9959% удјела, Џанановић Салко са 7,5490% удјела, Каралић Нихад са 

3,2977% удјела и остали акционари са удјелом мањим од 2%. 

 

Подносилац пријаве уписан је у Листу дионичара са удјелом од 0,1663% што укупно са 

скрбничким рачуном УниЦредит Банк д.д. Мостар износи 16,8557% удјела. 

 

Основна регистрована дјелатност привредног субјекта ЗИМ јесте производња млијека, 

млијечних производа и сира. (10.51 - шифра дјелатности према класификацији). 

 

2. Правни основ и облик концентрације 

 

Подносилац пријаве као правни основ предметне концентрације наводи Записник од дана 

14.05.2018. године са 21. Редовне Скупштине акционара привредног субјекта ЗИМ обрађен од 

стране нотара под бројем ОПУ-ИП:219/2018 на основу којега су у складу са тачком 6. Доношење 

одлуке о именовању три члана Надзорног одбора привредног субјекта ЗИМ, сва три изгласана 

члана Надзорног одбора приједлози привредног субјекта АС Холдинг. 

 

Наиме, на 21. редовној Скупштини акционара привредног субјекта ЗИМ изабрна су три нова 

члана Надзорног одбора, Амер Бекташ, гласало 135.495 гласова/акција, Русмир Хрвић, гласало 

135.495 гласова/акција и Маџид Авдагић гласало, 135.495 гласова/акција, сва три приједлози 



Подносиоца пријаве. Као доказ Подносилац пријаве је доставио и Одлуку бр.0790 од 14.05.2018. 

године којом се именују наведени чланови Надзорног одбора. 

 

У складу са чланом 257. Закона о привредним друштвима (Сл. Новине Федерације БиХ 81/15)  

Надзорни одбор акционарског друштва надлежан је да: а) надзире пословање акционарског 

друштва, усваја пословне стратегије друштва и планове пословања; б) надзире рад управе, те 

одобрава одлуке стратешког карактера; ц) усваја извјештај управе о пословању по 

полугодишњем и годишњем обрачуну са билансом стања и билансом успјеха и извјештајем 

ревизије; д) подноси скупштини годишњи извјештај о пословању дионичког друштва који 

обавезно укључује финансијски извјештај и извјештаје ревизора, надзорног одбора и одбора за 

ревизију; е) бира предсједника надзорног одбора; ф) бира управу и секретара друштва; г) 

предлаже расподјелу и начин употребе добити и начин покрића губитка; х) одобрава куповину, 

продају, замјену, узимање или давање у лизинг, узимање или давање кредита и друге трансакције 

имовином, директно или посредством супсидијарних друштава у току пословне године у обиму 

од 15% до 33% књиговодствене вриједности укупне имовине акционарског друштва по билансу 

стања на крају претходне године; и) предлаже скупштини куповину, продају, замјену, узимање 

или давање у лизинг, узимање или давање кредита и друге трансакције имовином, директно или 

посредством супсидијарних друштава у току пословне године у обиму већем од 33% 

књиговодствене вриједности укупне имовине акционарског друштва по билансу стања на крају 

претходне године; ј) именује предсједнике и чланове пододбора зависно о процијењеним 

потребама; к) образује повремене комисије и утврђује њихов састав и задатке; л) сазива 

скупштину друштва; м) одобрава емисију нових акција постојеће класе у износу до трећине збира 

номиналне вриједности постојећих акција и одређује износ, вријеме продаје и цијену ових акција 

која не може бити мања од просјечне тржишне вриједности постојећих акција исте класе у 30 

узастопних дана прије дана доношења одлуке. 

 

Слиједом наведеног, правни облик предметне концентрације јесте стицање контроле 

преузимањем управљачких права, путем Надзорног одбора, над привредним субјектом ЗИМ, 

односно, на други начин, у складу са одредбама закона који регулишу оснивање привредних 

субјеката и њихово управљање, у смислу  одредби члана 12. став (1) тачка б) под 3) Закона.  

 

3. Правни оквир оцјене концентрације   

 

Конкуренцијски савјет у провођењу поступка оцјене предметне концентрација 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.    

 

4. Релевантно тржиште предметне 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 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. 

 



С обзиром да се тржишта релевантних производа учесника концентрације не преклапају, а 

узимајући у обзир да се привредни субјект ЗИМ као Циљно друштво, бави производњом млијека, 

млијечних производа и сира, релевантним тржиштем производа сматра се тржиште производње 

млијека, млијечних производа и сира. 

 

Како Циљно друштво своју дјелатност обавља на подручју Босне и Херцеговине релевантним 

тржиштем у географском смислу сматра се тржиште Босне и Херцеговине.   

                                                                             

У том смислу, релевантним тржиштем предметне концентрације сматра се тржиште производње 

млијека, млијечних производа и сира у Босни и Херцеговини. 

 

 

5. Анализа релевантног тржишта 

 

Према подацима из Пријаве процјена тржишних удјела учесника концентрације и њихових 

конкурената на релевантном тржишту у 2017. години је сљедећа:  

 

 

 

Табела 2. 

Р. број Назив привредног субјекта Удјел у (%) 

1 Млијекопродукт д.о.о. 26,19 

2 Меггле Мљекара д.о.о. Бихаћ 18,10 

3 Инмер д.о.о. Градачац 12,07 

4 ЗЗ Здрава Храна п.о. Илијаш 8,78 

5 Ми99 д.о.о. Градачац 8,21 

6 МилкоС д.д. Сарајево 7,55 

7 Мљекара Пађени д.о.о. Плана, Билећа 3,83 

8 Мљекара Ливно д.о.о. Ливно 2,42 

9 Пољорад д.о.о. Турбе,Травник 1,66 

10 Вита-Ви д.о.о. Габела поље, Чапљина 1,44 

11 Миљц Продукт Смајић д.о.о. Челић 1,27 

12 Еко Сир Пуђа д.о.о. Ливно 1,16 

13 Д.о.о.Мљекара Дуле, Средњи Драгаљевац, Бјељина 0,99 

14 Ноћко Комерц д.о.о. Живинице 0,96 

15 Д.о.о. Чапљанка Сански Мост 0,73 

16 Мљекара Ракитно д.о.о. Посушје 0,56 

17 Еуро-Фоод д.о.о. Сарајево 0,54 

18 Фарма Арсенић д.о.о. Козарска Дубица 0,33 

19 ОПЗ Златна Кап п.о. Јелах, Тешањ 0,33 

20 ЗИМ д.д. Зеница 2,91 

21 АС Холдинг - 

 Укупно 100,00 

   

 Укупно (20+21) 2,91 
Извор:Пријава 

 

Према подацима које је Подносилац пријаве доставио Конкуренцијском савјету, учешће 

привредног субјекта ЗИМ на релевантном тржишту у Босни и Херцеговини је 2,91%. 

 

 

6.   Оцјена Пријаве концентрације 

 



Обавеза пријаве концентрације постоји уколико су успуњени услови из члана 14. став 1) под а) 

и б) Закона, односно ако укупни приход свих учесника концентрације остварен подајом роба 

и/или услуга на свјетском тржишту износи 100.000.000,00 КМ по завршном рачуну у години која 

је претходила концентрацији и 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 8.000.000,00 КМ, или ако је њихово заједничко тржишно учешће 

на релевантном тржишту веће од 40%. 

 

Према подацима из Пријаве, укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника 

концентрације, на дан 31. децембар 2017. године, као години која претходи концентрацији, 

износе: 

 

          Табела 3. 

Р.бр. Назив привредног субјекта Приход остварен на 

тржишту у БиХ изражен у 

КМ 

Приход на свјетском 

тржишту изражен у КМ 

 1. АС Холдинг (..) ⃰   ⃰ - 

 2. ЗИМ Зеница (..) ⃰   ⃰ - 
Извор: подаци из Пријаве 

 

Годишњи приходи учесника концентрације (Табела 3.) 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 субјеката. 

 

Конкуренцијски савјет је утврдио (Табела 3.) да учесници предметне концентрације нису 

испунили услов укупног годишњег прихода на тржишту Босне и Херцеговине у смислу члана 14. 

став (1) тачка б) Закона. 

 

Такође, учесници концентрације нису испунили нити услов тржишног удјела јер њихов 

заједнички тржишни удио на релевантном тржишту није већи од 40,0%, у смислу члана 14. став 

(1) тачка б) Закона. 

 

Будући да учесници концентрације нису испунили услове из члана 14. став (1) Закона, не 

подлијежу обавези пријаве концентрације.    

 

Узимајући у обзир изнесено Конкуренцијски савјет је одлучио као у диспозитиву овог Закључка. 

 

7.   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 износу 

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

  

8.   Поука о правном лијеку 

 

Против овог Закључка 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 Закључка. 

 

 

                                                                                                        Предсједница 

 



                                   Адиса Бегић 

 

 

Доставити: 

- наслову 

- у спис 

- архив Конкуренцијског савјета 

 

 

 

 

 


