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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

 

Број: УП- 05-26-1-032-12/17 

Сарајево:   20.12.2017. године 

 

 

На основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (2), у вези са члановима 12. и 14. Закона о 

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

намјере концентрације привредног субјекта Виспак д.д. за прехрамбену индустрију Високо, 

Озраковићи бб, 71 300 Високо, запримљеној дана 29.09.2017. године под бројем: УП- 05-26-1-

032-1/17, Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на 15. (петнаестој) сједници одржаној 

дана 20.12.2017. године, донио је 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта Виспак д.д. за прехрамбену 

индустрију Високо, 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. 

 

Образложење 

 

Конкуренцијски савјет је запримио, под бројем: УП- 05-26-1-032-1/17 дана 29.09.2017. године, 

Пријаву концентрације (у даљем тексту: Пријава)  привредног субјекта Виспак д.д. за 

прехрамбену индустрију Високо, Озраковићи бб, 71 300 Високо  (у даљем тексту: Виспак или 

Подносилац пријаве) којом исти намјерава, куповином већине дионица, стећи контролу над 

привредним субјектом Свјетлосткомерц д.д. Сарајево друштвом за унутрашњу и спољну 

трговину ул. Мухамеда Кантрарџића бр.3, 71 000 Сарајево (у даљем тексту: Свјетлосткомерц 

или циљано друштво).  

 

Увидом у запримљену Пријаву Конкуренцијски савјет је утврдио да исту треба појаснити и 

прецизирати те је у том смислу дана 04.10.2017. године актом број: УП- 05-26-1-032-2/17 

упутио Захтјев за додатним појашњењем Пријаве концентрације.  

 

Подносилац пријаве је дана 12.10.2017. године поднеском запримљеним под бројем: УП- 05-26-

1-032-3/17 затражио продужење рока како би комплетирао и доставио тражено појашњење. 

Конкуренцијски савјет је захтјев оцијенио оправданим те актом број: УП- 05-26-1-032-4/17   

истога дана одобрио додатни рок за доставу.  

 

Подносилац је тражену допуну доставио дана 30.10.2017. године поднеском који је запримљен 

под бројем: УП- 05-26-1-032-5/17. 

 

Конкуренцијски савјет се затим поново обратио Подносиоцу пријаве дана 14.11.2017. године 

захтјевом за додатним информацијама број: УП- 05-26-1-032-6/17. Тражена допуна запримљена 

је 27.11.2017. године поднеском број: УП- 05-26-1-032-7/17 , дана 04.12.2017. године поднеском 

број: УП- 05-26-1-032-8/17 те дана 08.12.2017. године поднеском број: УП- 05-26-1-032-9/17 .  
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По пријему документације Конкуренцијски савјет је утврдио да је Пријава комплетна и издао 

Потврду о пријему комплетне и уредне Пријаве, у складу са чланом 30. став (3) Закона о 

конкуренцији, дана 14.12.2017. године, под бројем: УП- 05-26-1-032-10/17.  

 

Конкуренцијски савјет анализом Пријаве је утврдио сљедеће чињенице: 

 

Пријава је поднесена, у смислу члана 16. став (1) Закона о конкуренцији обзиром да је правни 

основ предметне концентрације Понуда за преузимање акција.  

 

Према наводима Подносиоца пријаве, исти има нема обавезу подношења пријаве намјере 

концентрације конкуренцијским органима других земаља.  

 

Увидом у достављену документацију утврђено је сљједеће: 

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници предмете концентрације су привредни субјекти Виспак д.д. за прехрамбену 

индустрију Високо, Озраковићи бб, 71 300 Високо и Свјетлосткомерц д.д. Сарајево, друштво за 

унутрашњу и спољну трговину ул. Мухамеда Кантрарџића бр.3, 71 000 Сарајево. 

 

1.1. Виспак, Подносилац пријаве  

 

Привредни субјекат Виспак д.д. за прехрамбену индустрију Високо, Озраковићи бб, 71 300 

Високо је уписан у регистар Општинског суда у Зеници под матичним бројем: 43-02-0003-09.  

 

Претежна регистрована дјелатност друштва је прерада чаја и кафе.  

 

Виспак има четири пословне јединице (caffe shop-ове) и то двије у Бугојну и по једну у 

Високом и Зеници.  

 

1.2.  Свјетлосткомерц, циљано друштво 

 

Привредни субјекат Свјетлосткомерц д.д. Сарајево, друштво за унутрашњу и спољну трговину 

ул. Мухамеда Кантрарџића бр.3, 71 000 Сарајево је уписан у регистар Општинског суда у 

Сарајеву под матичним бројем: 65-02-0021-11.  

 

Претежна регистрована дјелатност друштва је трговина на мало књигама у специјализованим 

продавницама.  

 

Свјетлосткомерц трговину обавља путем малопродајне мреже 18 књижара у 9 градова од чега 

их је 9 у Сарајеву, 2 у Тузли, и по једна у Јајцу, Грачаници, Бихаћу, Горажду, Зеници, Високом 

и Тешњу.   

 

2. Правни основ и облик концентрације 

 

Као правни основ концентрације достављена је Понуда за преузимање циљаног друштва од 

стране Подносиоца пријаве од 27.09.2017. године. У Понуди се наводи да је понудитељ Виспак 

власник (..)*дионица емитента привредног субјекта Свјетлосткомерц што представља (..)% 

укупно емитованих акција емитента Свјетлосткомер. Понуда за преузимање се односи на (..) 

редовних акција на име што представља (..)% од укупног броја акција које у тренутку давања 

Понуде нису у власништву понудитеља. 

 

                                                 
* (..) подаци представљају пословну тајну 
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Циљ Понуде за преузимање је преузимање власништва над компанијом у (..)% износу у року од 

окончања понуде за преузимање.    

 

У допуни Пријаве наводи се да је 14.09.2017. године Виспак стекао акције емитента 

Свјетлосткомерц у износу од (..)% укупно емитованих акција емитента.   

 

Правни облик концентрације представља стицање контроле привредног субјекта Виспак над 

привредним субјектом Свјетлосткомерц, у смислу члана 12. став (1) тачка б) под 1) Закона.  

 

3. Правни оквир оцјене концентрације /трансакције 

 

Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене допуштености предметне концентрације 

примјенио одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта („Службени гласник 

БиХ“, бр. 18/06 и 34/10), те Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену 

концентрације привредних субјеката („Службени гласник БиХ“, број 34/10). 

 

4. Обавеза пријаве концентрације 

 

Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката, у смислу члана 14. став (1) тачке а) и б) 

Закона, постоји ако укупни годишњи приходи учесника концентрације остварени продајом 

роба и/или услуга на свјетском тржишту износе 100.000.000,00 КМ, по завршном рачуну у 

години која је претходила предметној концентрацији, и да укупан 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 заједничко тржишно учешће 

учесника концентрације на релевантном тржишту веће од 40,0%. 

 

Укупни годишњи приходи привредних субјеката Виспак и Свјетлосткомерц, на дан 31. 

децембра 2016. године:  
          Табела 1.  

 Виспак Свјетлосткомерц 

Укупан приход (КМ) (..) (..) 

Извод: подаци из Пријаве/допуне Пријаве 

 
 
5. 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 у производном смислу, 
релевантно тржиште обухвата све производе и/или услуге које потрошачи и/или корисници 
сматрају међусобно замјењивим, под прихватљивим условима, имајући у виду посебно њихове 
битне карактеристике, квалитет, уобичајену намјену, начин употребе, услове продаје и цијене.  
 
Према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште у 

географском смислу обухвата 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. 

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта Виспак је прерада чаја и кафе.  

 

Циљано друштво, привредни субјекат Свјетлосткомерц, путем малопродајних  и велепродајних 

ланца врши продају првенствено школског прибора, уџбеника, канцеларијског прибора, књига 

те даровне галантерије. 
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Узимајући у обзир претежну регистроване дјелатности привредних субјеката учесника 

концентрације, релевантно тржиште производа и/или услуга у конкретном случају је 

релевантно тржиште дистрибуције и продаје на велико и мало школског прибора, уџбеника, 

канцеларијског прибора, књига те даровне галантерије.  

 

Обзиром да привредни субјекат Свјетлосткомерц послове велепродаје обавља на подручју 

цијеле Босне и Херцеговине, а дјелатност малопродаје на подручју Федерације Босне и 

Херцеговине, под релевантним географским тржиштем предметне концентрације за послове 

дистрибуције и продаје на велико школског прибора, уџбеника, канцеларијског прибора, књига 

те даровне галантерије сматра се тржиште Босне и Херцеговине док се за тржиште малопродаје 

школског прибора, уџбеника, канцеларијског прибора, књига те даровне галантерије сматра 

подручје Федерације Босне и Херцеговине. 

 

6. Анализа тржишта предметне концентрације 

 

Учесници концентрације, имајући у виду њихове претежне регистроване дјелатности, послују 

на различитим тржиштима те, сходно томе, предметном концентрацијом неће доћи до 

преклапања као ни до промјене њихових појединачних тржишних учешћа.   

 

Циљано друштво, привредни субјекат Свјетлосткомерц путем малопродајног  и велепродајног 

ланца врши продају првенствено школског прибора, уџбеника, канцеларијског прибора, књига 

те даровне галантерије. Путем велепродаје снадбијева тржне центре Бинго, Робот, Фис итд. и то 

на подручју цијеле Босне и Херцеговине.  

 

Према критеријуму укупних прихода, а према подацима Подносиоца пријаве, тржишно учешће 

привредног субјекта Свјетлосткомерц на тржиштву велепродаје школског прибора, уџбеника, 

канцеларијског прибора, књига те даровне галантерије износи (..)% на тржишту Босне и 

Херцеговине.  

 

Преглед учешћа привредног субјекта Свјетлосткомерц и његових главних тржишних 

конкурената на тржишту велепродаје школског прибора, уџбеника, канцеларијског прибора, 

књига те даровне галантерије у 2016. години дат је Табели 2: 

 

Табела 2.   

 Назив привредног субјекта Укупан приход 2016 % 

1 Графотисак д.о.о. Груде (..) (..) 
2 Еуропапир-Херцегтисак д.о.о. Широки 

Бријег 
(..) (..) 

3 Гатарић д.о.о. Дервента (..) (..) 
4 Р&С (..) (..) 
5 Silk Trade д.о.о Тешањ (..) (..) 
6 Pulse design д.о.о. Бања Лука (..) (..) 
7 Свјетлосткомерц д.о.о. Сарајево (..) (..) 
8 Aero-exclusive д.о.о. Сарајево (..) (..) 
9 Плањаx комец д.о.о. Тешањ (..) (..) 
10 Murix д.о.о. Јелах (..) (..) 
11 Домарг д.о.о. Сарајево (..) (..) 
 УКУПНО (..) 100 
Извор: допуна Пријаве (Tron System д.о.о. Сарајево) 

 

Свјетлосткомерц  дјелатност малопродаје обавља путем 18 специјализовaних продавница – 

књижара које се налазе на подручју Федерације Босне и Херцеговине, и то Сарајеву, Тузли, 

Јајцу, Грачаници, Бихаћу, Горажду, Зеници, Високом и Тешњу.  
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Преглед учешћа привредног субјекта Свјетлосткомерц и његових главних тржишних 

конкурената на тржишту малопродаје школског прибора, уџбеника, канцеларијског прибора, 

књига те даровне галантерије у 2016. години дат је у Табели 3: 

 

 

Табела 3.   

 Назив привредног субјекта Укупан приход 2016 % 

1 Свјетлосткомерц д.о.о. Сарајево  (..) (..) 
2 Buybook д.о.о. Сарајево (..) (..) 
3 Шахинпашић д.о.о. Сарајево (..) (..) 
4 Логовита д.о.о. Мостар (..) (..) 
5 Books.ba д.о.о. Сарајево (..) (..) 
6 Наклада Беген д.о.о. Сарајево (..) (..) 
7 Мулти-траде д.о.о. Широки Бријег (..) (..) 
8 Kamex д.о.о. Завидовићи (..) (..) 
9 Сакарменто д.о.о. Читлук (..) (..) 
10 Хамидовић д.о.о. Тузла (..) (..) 
11 Трсат-поло д.о.о. Нови Травник (..) (..) 
12 Наклада Мате д.о.о. (..) (..) 
13 Рад комерц д.о.о. Зеница (..) (..) 
14 См-цоммерц д.о.о. Какањ (..) (..) 
15 Едитрице Мир д.о.о. Међугорје-Читлук (..) (..) 
16 Тибериас д.о.о. Читлук - Међугорје (..) (..) 
17 Pyrus д.о.о. Зеница (..) (..) 
18 Зангро д.о.о. Илиџа (..) (..) 
19 Оклли д.о.о. Велика Кладуша (..) (..) 
20 Миобласт д.о.о. Тузла (..) (..) 
 УКУПНО (..) 100 
Извор: допуна Пријаве (Tron System д.о.о. Сарајево) 

 

Према наводима из допуне Пријаве анализом су обухваћени само субјекти  чија је основна 

шифра дјелатности 47.61 – трговина на мало књигама у специјализованим продавницама тако 

да су подаци који су наведени у Табели 1. Представљају заправо највеће тржишно учешће у 

сегменту малопродаје јер постоји велика вјероватноћа да постоје привредни субјекти који су 

присутни на овом тржишту али послују под другом шифром дјелатности те због тога нису 

обухваћени анализом.  

 

Према подацима из допуне Пријаве тржишно учешће привредног субјекта Свјетлосткомерц на 

подручју Федерације Босне и Херцеговине путем малопродаје износи (..)%.  

 

6. Оцјена концентрације 

 

Према подацима из Пријаве (Табела 1.) учесници концентрације нису испунили услов укупног 

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

 

Такођер, у смислу напријед наведеног, Табеле 2 и 3, учесници концентрације нису испунили ни 

услов да је њихово заједничко тржишно учешће на релевантном тржишту веће од 40,0%.  

 

На основу напријед наведеног, утврђено је да привредни субјекат  Висак није  био обавезан 

поднијети Пријаву концентрације, у смислу члана 14. Закона, те је одлучено као у диспозитиву. 
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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 са 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. 

 

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 објаве овог Закључка. 

 

 

 
 

                    Предсједник              

                                                                    

                                                                                                                     Иво Јеркић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


