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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

        

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

 
Број: УП-03-26-1-011-9/18  

Сарајево, 18.09.2018. 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 ''SPORT VISION'' д.о.о. Бијељина, Пантелинска 79а - 

PC Робот, 76300 Бијељина, Босна и Херцеговина, запримљеној дана 09.05.2018. године, 

под бројем: УП-03-26-1-011-1/18, Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на 37. 

(тридесетседмој) сједници одржаној дана 18.09.2018. године, донио је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1) Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта ''SPORT VISION'' д.о.о. 

Бијељина, Пантелинска 79а - ПЦ Робот, 76300 Бијељина, Босна и Херцеговина, 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 њ е 

 

Конкуренцијски савјет  Босне и Херцеговине  (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је 

дана 09.05.2018. године, под бројем: УП-03-26-1-011-1/18 запримио Пријаву концентрације 

(у даљем тексту: Пријава) привредног субјекта ''SPORT VISION'' д.о.о. Бијељина, 

Пантелинска 79а - PC Робот, 76300 Бијељина, Босна и Херцеговина, уједно и подносица 

Пријаве (у даљем тексту: ''SPORT VISION'' Бијељина или подносилац Пријаве) и 

привредних субјеката: ''БЕНЕФИТ'' д.о.о. Сарајево, ул. Мухамеда Кантарџића бр. 3, 71000 

Сарајево, Босна и Херцеговина (у даљем тексту: ''БЕНЕФИТ'' Сарајево), ''БРАВЕРА'' д.о.о. 

Бијело Поље, Ресник бб, 84000 Бијело Поље, Црна Гора (у даљем тексту: ''БРАВЕРА'' 

Бијело Поље), ''SPORT VISION'' д.о.о. Подгорица, Булевар Џорџа Вашингтона улаз 108, 

стан 55, 80000 Подгорица, Црна Гора (у даљем тексту: ''SPORT VISION'' Подгорица или 

циљно друштво), ''SPORT VISION'' д.о.о.е.л. Скопље, ул. Љубљанска бр. 4, спрат 2, локал 

218, ТЦ Сити Мол, Карпош, 1000 Скопље, Република Македонија (у даљем тексту: 

''SPORT VISION'' Скопље) и ''IN SPORT'' sh.p.k. Tirana, Njesia baskiake nr. 2 rruga Murat 

Toptani, Qendra e biznesit Eurocol, NR. Pasurie 1/169-N22, kati 7, 1001-1054 Тирана, 

Република Албанија (у даљем тексту: ''ИН СПОРТ'' Тирана).   

 

Пријава се односи на стицање контроле привредног субјекта ''SPORT VISION'' Бијељина 

над привредним субјектом ''SPORT VISION'' Подгорица, а у складу са чланом 12. став (1), 

тачка (б) Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон). Привредни субјект ''SPORT 

VISION'' Бијељина контролу стиче куповином 60% власничког удјела привредног субјекта 

''SPORT VISION'' Подгорица, док ће остали дио задржати постојећи власници, физичка 

лица Владимир Величковић и Петар Величковић, са по 20% власничког удјела.  
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Привредни субјект ''SPORT VISION'' Подгорица је циљно друштво које је настало 

поступком издвајања од привредног субјекта ''БРАВЕРА'' Бијело Поље, који је на исто 

пренио цјелокупно пословање својих малопродајних објеката спортском опремом. 

 

Поред наведених учесника у концентрацији, подносилац Пријаве као учеснике у 

концентрацији још наводи привредне субјекте ''БЕНЕФИТ'' Сарајево, ''SPORT VISION'' 

Скопље и ''ИН СПОРТ'' Тирана. Међутим, Конкуренцијски савјет је утврдио да наведени 

привредни субјекти нису директни учесници у концентрацији него су повезана друштва 

привредног субјекта ''SPORT VISION'' Бијељина. 

 

Увидом у сву достављену документацију, утврђено је да је Пријава поднесена у 

прописаном року, у складу са чланом 16. став (1) Закона, али да није потпуна и комплетна 

у смислу члана 30. став (1) Закона и чланова 9-12. Одлуке о начину подношења пријаве и 

критеријима за оцјену концентрација привредних субјекта (''Службени гласник БиХ'', број 

34/10), те је Конкуренцијски савјет у складу са чланом 31. Закона, актом број: УП-03-26-1-

011-2/18 од 17.05.2018. године и актом број: УП-03-26-1-011-5/18 од 02.07.2018. године 

затражио допуну исте. 

 

Подносилац Пријаве је поднесцима број: УП-03-26-1-011-4(1)/18 од 11.06.2018. године и 

број: УП-03-26-1-011-6/18 од 13.07.2018. године допунио Пријаву траженом 

документацијом.  

 

Подносилац Пријаве је, у смислу члана 30. став (2) Закона, навео да је захтјев за оцјену 

предметне концентрације поднио овлаштеним тијелима Црне Горе, Републике Македоније 

и Републике Албаније.  

 

Подносилац Пријаве је у току поступка, поднеском број: УП-03-26-1-011-6/18 од 

13.07.2018. године којим је допунио Пријаву, доставио и Рјешење Агенције за заштиту 

конкуренције Црне Горе број: 02-УПИ-23/7-18 од 11.06.2018. године, којим је одобрена 

предметна концентрација. Поред тога истим поднеском достављене су одлуке Комисије за 

заштиту конкуренције Републике Македоније број: 08-44 од 04.07.2018. године и Комисије 

за конкуренцију Републике Албаније број: 529 од 25.06.2018. године, које нису преведене 

на неки од службених језика Босне и Херцеговине, али за које Подносилац пријаве наводи 

да представљају одобрење за предметну концентрацију. 

 

Након анализе документације коју је доставио подносилац Пријаве, Конкуренцијски савјет 

је дана 05.09.2018. године под бројем УП-03-26-1-011-7/18, издао Потврду о пријему 

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

 
1. Учесници концентрације 

 

Учесници концентрације су привредни субјекти: ''SPORT VISION'' д.о.о. Бијељина, 

Пантелинска 79а - PC Робот, 76300 Бијељина, Босна и Херцеговина, ''БРАВЕРА'' д.о.о. 

Бијело Поље, Ресник бб, 84000 Бијело Поље, Црна Гора и ''SPORT VISION'' д.о.о. 

Подгорица, Булевар Џорџа Вашингтона улаз 108, стан 55, 80000 Подгорица, Црна Гора. 

 

1.1. ''SPORT VISION'' Бијељина (подносилац Пријаве) 

 

Привредни субјект ''SPORT VISION'' Бијељина, пуним називом Друштво са ограниченом 

одговорношћу за унутрашњу и спољну трговину и услуге ''SPORT VISION'' д.о.о. 
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Бијељина, има сједиште на адреси Пантелинска 79а - PC Робот, 76300 Бијељина, Босна и 

Херцеговина. 

 

Привредни субјект ''SPORT VISION'' Бијељина, према актуелном изводу из судског 

регистра Окружног привредног суда Бијељина број: 059-0-РегЗ-18-000 859 од 23.04.2018. 

године, уписан је под матичним бројем: 59-01-0118-14 (1-5576) и ЈИБ-ом: 4401843920003, 

са претежном регистрованом дјелатности трговине на велико одјећом и обућом. 

 

Власник привредног субјекта ''SPORT VISION'' Бијељина је физичко лице Драган 

Станојловић, (..)**1, са 100,0% власничког удјела.  

 

1.1.1. Повезана друштва привредног субјекта ''SPORT VISION'' Бијељина у Босни и 

Херцеговини 

 

Повезано друштво привредног субјекта ''SPORT VISION'' Бијељина у Босни и Херцеговини 

у којем има 10,0% или више удјела у основном капиталу или 10,0% или више права гласа је 

привредни субјект ''БЕНЕФИТ'' Сарајево. 

 

1.1.1.1. ''БЕНЕФИТ'' Сарајево  

 

Привредни субјект ''БЕНЕФИТ'' Сарајево, пуним називом ''БЕНЕФИТ'' Друштво са 

ограниченом одговорношћу за унутрашњу и вањску трговину и услуге, Сарајево, има 

сједиште на адреси ул. Мухамеда Кантарџића бр. 3, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина. 

 

Привредни субјект ''БЕНЕФИТ'' Сарајево, према актуелном изводу из судског регистра 

Општинског суда у Сарајеву од 22.03.2018. године, уписан је под матичним бројем: 65-01-

0299-15 (стари број 1-23941) и ЈИБ-ом: 4200969260003, са претежном регистрованом 

дјелатности трговине на мало спортском опремом у специјализованим продавницама. 

 

У привредном субјекту ''БЕНЕФИТ'' Сарајево власничке удијеле имају физичка лица 

Драган Станојловић, (..)**, са 80% власничког удијела и Бандић Асмир, (..)**, са 20% 

власничког удијела.  

 

1.1.2. Повезана друштва привредног субјекта ''SPORT VISION'' Бијељина изван 

Босне и Херцеговине 

 

Повезана друштва привредног субјекта ''SPORT VISION'' Бијељина изван Босне и 

Херцеговини у којем има 10,0% или више удјела у основном капиталу или 10,0% или више 

права гласа су привредни субјекти ''SPORT VISION'' Скопље и ''IN SPORT'' Тирана. 

 

1.1.2.1. ''СПОРТ ВИСИОН'' Скопље 

 

Привредни субјект ''SPORT VISION'' Скопље, пуним називом Друштво за трговину и 

услуге SPORT VISION ДООЕЛ Скопље, има сједиште на адреси ул. Љубљанска бр. 4, 

спрат 2, локал 218, ТЦ Сити Мол, Карпош, 1000 Скопље, Република Македонија. 

 

Привредни субјект ''SPORT VISION'' Скопље, према изводу Централног регистра 

Републике Македоније-Трговинском регистру и регистру других правних лица број: 0805-

50/150120180023782 од 20.04.2018. године уписан је под матичним бројем (ЈМБС): 

                                                 
1 подаци представљају пословну тајну у смислу члана 38. Закона о конкуренцији 
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6796001 и ЈИБ-ом: 4080012529960, са претежном регистрованом дјелатношћу трговине на 

мало обућом и предметима од коже у специјализованим продавницама.  

 

Привредни субјект ''SPORT VISION'' Скопље је у 100% власништву привредног субјекта 

''SPORT VISION'' Бијељина. 

 

1.1.2.2. ''IN SPORT'' Тирана 

 

Привредни субјект ''IN SPORT'' Тирана, пуним називом ''IN SPORT'' sh.p.k. Тирана, има 

сједиште на адреси Njesia baskiake nr. 2 rruga Murat Toptani, Qendra e biznesit Eurocol, NR. 

Pasurie 1/169-N22, kati 7, 1001-1054 Тирана, Република Албанија. 

 

Привредни субјект ''IN SPORT'' Тирана, према изводу из Трговачког регистра са 

историјским подацима за ''друштво са ограниченом одговорношћу'' од 26.04.2018. године 

уписан је под јединственим идентификационим бројем: Л12218013Ф, са претежном 

регистрованом дјелатности увоза, извоза и трговине на велико и мало и роба и 

индустријских предмета.  

 

У привредном субјекту ''ИН СПОРТ'' Тирана власничке удијеле имају привредни субјект 

''СПОРТ ВИСИОН'' Бијељина са 60% власничког удјела и физичко лице Едмонд Гјyли са 

40% власничког удјела. 

 

1.2. ''БРАВЕРА'' Бијело Поље 

 

Привредни субјект ''БРАВЕРА'' Бијело Поље, пуним називом Друштво са ограниченом 

одговорношћу  ''БРАВЕРА'' Бијело Поље, има сједиште на адреси Ресник бб, 84000 Бијело 

Поље, Црна Гора.  

 

Привредни субјект ''БРАВЕРА'' Бијело Поље, према изводу из Централног регистра 

привредних субјеката Пореске управе Црне Горе од 24.04.2018. године, уписан је под 

регистарским бројем: 5-0063963/13 и ПИБ-ом: 02076721, са претежном регистрованом 

дјелатности трговине на мало обућом и предметима од коже у специјализованим 

продавницама.  

 

У привредном субјекту ''БРАВЕРА'' Бијело Поље власничке удијеле имају физичка лица 

Петар Величковић, (..)** и Владимир Величковић, (..)**, са по 50% власничког удијела. 

 

Привредни субјект ''БРАВЕРА'' Бијело Поље на територији Босне и Херцеговине нема 

повезаних друштава у којим има 10,0% или више удјела у основном капиталу или 10,0% 

или више права гласа, док на територији Црне Горе има повезано друштво ''SPORT 

VISION'' Подгорица. 

 

1.3. ''SPORT VISION'' Подгорица (циљно друштво) 

 

Привредни субјект ''SPORT VISION'' Подгорица, пуним називом Друштво са ограниченом 

одговорношћу  ''SPORT VISION'' Подгорица, има сједиште на адреси Булевар Џорџа 

Вашингтона улаз 108, стан 55, 80000 Подгорица, Црна Гора.  

 

Привредни субјект ''SPORT VISION'' Подгорица, према изводу из Централног регистра 

привредних субјеката Пореске управе Црне Горе од 24.04.2018. године, уписан је под 

регистарским бројем: 5-0832330/001 и ПИБ-ом: 03187608, са претежном регистрованом 
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дјелатности трговине на мало обућом и предметима од коже у специјализованим 

продавницама.  

 

У привредном субјекту ''SPORT VISION'' Подгорица, власничке удијеле имају физичка 

лица Петар Величковић, (..)** и Владимир Величковић, (..)**, са по 50% власничког 

удијела.  

 

Привредни субјект ''SPORT VISION'' Подгорица на територији Босне и Херцеговине и 

изван ње, нема повезаних друштава у којим има 10,0% или више удјела у основном 

капиталу или 10,0% или више права гласа. 

 

2. Правни оквир оцјене концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене допуштености предметне 

концентрације примијенио одредбе Закона, Одлуке о начину подношења пријаве и 

критеријима за оцјену концентрација привредних субјекта и Одлуке о утврђивању 

релевантног тржишта (''Службени гласник БиХ'', бр. 18/06 и 34/10). 

 

3. Правни основ и облик концентрације 

 

Правни основ концентрације је Меморандум о разумијевању закључен дана 07.09.2017. 

године између привредних субјеката ''SPORT VISION'' Бијељина и ''БРАВЕРА'' Бијело 

Поље, те Уговор о куповини удјела привредног субјекта ''SPORT VISION'' Подгорица 

закључен дана 24.04.2018. године између физичких лица Владимира Величковића и Петра 

Величковића са једне стране и привредног субјекта ''SPORT VISION'' Бијељина са друге 

стране. 

 

Предметна транскација је обављена на начин да су прво Меморандумом о разумијевању 

потписници изразили намјеру да успоставе партнерство у циљу заједничког организовања 

и функционисања пословања малопродаје спортске опреме у Црној Гори, на начин да 

привредни субјект ''SPORT VISION'' Бијељина купи 60% власничког удијела у привредном 

субјекту ''БРАВЕРА'' Бијело Поље, док ће постојећи власници физичка лица Владимир 

Величковић и Петар Величковић задржати по 20% власничког удијела. 

 

С обзиром да је пословање привредног субјекта ''БРАВЕРА'' Бијело Поље базирано на 

неким дјелатностима за које привредни субјект ''SPORT VISION'' Бијељина није 

заинтересован за наставак рада (продаја модне обуће и одјеће), потписници меморандума 

су донијели заједничку одлуку којом ће се из привредног субјекта ''БРАВЕРА'' Бијело 

Поље правном радњом издвајања основати нови привредни субјект ''SPORT VISION'' 

Подгорица. 

 

Након оснивања привредног субјекта ''SPORT VISION'' Подгорица, потписници 

меморандума су закључили да су стечени сви услови који задовољавају све стране, па су 

дана 24.04.2018. године закључили Уговор о куповини удјела привредног субјекта ''SPORT 

VISION'' Подгорица, којим привредни субјект ''SPORT VISION'' Бијељина купује 60% 

власничког удјела привредног субјекта ''SPORT VISION'' Подгорица, а постојећи власници 

физичка лица Владимир Величковић и Петар Величковић задржавају по 20% власничког 

удијела. 
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Правни облик концентрације је стицање контроле једног привредног субјекта над другим 

привредним субјектом куповином већине удјела основног капитала, у смислу члана 12. 

став (1) тачка б) 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 

нарочито њихове битне карактеристике, 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 којој 

привредни субјект дјелује у продаји и/или куповини релевантног производа под једнаким 

или довољно уједначеним условима и који то тржиште битно разликују од услова тржишне 

конкуренције на сусједним географским тржиштима.  

 

Имајући у виду дјелатности којима се баве учесници у концентрацији, а посебно Циљно 

друштво, као и наводе подносиоца Пријаве о томе шта сматра за релевантно тржиште 

производа, Конкуренцијски савјет је за релевантно тржиште производа утврдио тржиште 

малопродаје одјећом, обућом и спортском опремом. 

 

Предметна концентрација се превасходно дешава на територији Црне Горе, с тим да један 

од учесника концентрације, привредни субјект ''SPORT VISION'' Бијељина заједно са 

својим повезаним привредним субјектом ''БЕНЕФИТ'' Сарајево, обавља дјелатност на 

тржишту малопродаје одјећом, обућом и спортском опремом у Босни и Херцеговини, па је 

сходно томе Конкуренцијски савјет као релевантно географско тржиште одредио 

територију Босне и Херцеговине. 

 

У складу са наведеним, релевантно тржиште предметне концентрације је тржиште 

малопродаје одјећом, обућом и спортском опремом у Босни и Херцеговини. 

 

5. Обавеза пријаве концентрације 

 

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

учесници концентрације продајом роба и/или услуга на свјетском тржишту остваре приход 

у износу од 100 милиона КМ по завршном рачуну у години која је претходила 

концентрацији, и 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 њихов заједнички удио на релевантном тржишту 

већи од 40,0%. 

 

Укупан годишњи приход учесника концентрације представља приход (пословни, 

финансијски, ванредни и остали) без пореза на додану вриједност и других пореза који се 

директно односе на порез и рабат, исказан посебно за сваког учесника концентрације на 
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свјетском нивоу и на тржишту Босне и Херцеговине, у смислу члана 9. тачка х) Одлуке о 

начину подношења пријаве и критеријима за оцјену концентрација привредних субјеката. 

 

Укупан годишњи приход учесника концентрације (и повезаних друштава) изражен у 

конвертибилним маркама, остварен у 2017. години приказан је у сљедећој Табели: 

 
      Табела  

Прив. 

субјект 

SPORT 

VISION 

Bијељина 

БЕНЕФИТ 

Сарајево 

ИН СПОРТ 

Тирана 

SPORT 

VISION 

Скопље 

БРАВЕРА 

Бијело Поље 

SPORT 

VISION 

Подгорица 

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

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

Извор: подаци из Пријаве 

 

Према подацима из Табеле концентрација не испуњава услов да укупни годишњи приход 

сваког од најмање два учесника у концентрацији, остварен на тржишту Босне и 

Херцеговине у години која је предходила концентрацији, износи најмање 8 милиона КМ, с 

обзиром да привредни субјекти ''БРАВЕРА'' Бијело Поље и ''SPORT VISION'' Подгорица не 

остварују приходе на територији Босне и Херцеговине.  

 

Поред услова везаног за укупан приход учесника у концентрацији остареног у години која 

је предходила концентрацији, учесници у концентрацији нису испунили ни услов да је 

њихов заједнички удио на релевантном тржишту већи од 40,0%, с обзиром да се предметна 

концентрација дешава на територији Црне Горе и да привредни субјекти ''БРАВЕРА'' 

Бијело Поље и ''SPORT VISION'' Подгорица немају тржишног удијела на територији Босне 

и Хереговине, те стога Конкуренцијски савјет није ни анализирао релевантно тржиште у 

Босни и Херцеговини. 

 

На основу наведеног, утврђено је да подносилац Пријаве није био обавезан поднијети 

пријаву концентрације у смислу члана 14. Закона, те је одлучено као у диспозитиву. 

 

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 са процесним радњама пред 

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

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

Босне и Херцеговине. 

 

7. 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 објаве овога Закључка.  

 

 

              Предсједница 

 

               Адиса Бегић 
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Доставити:  

- Подносиоцу Пријаве 

-  у спис 

- а/а 


