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Број: УП 03-26-1-02-16/19 

Сарајево, 23.05.2019. године 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (2), 

а у вези са чланом 14. Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, број 48/05, 76/07 и 80/09), 

рјешавајући по Пријави концентрације привредног субјекта БИМАЛ Инвест д.о.о. Београд Ул. 

Милентија Поповића 5 В, Београд - Нови Београд, Република Србија, поднесеној путем 

пуномоћника, адвоката Драгана Брковића, Адвокатско друштво „Ибрахимовић & Цо“ д.о.о. - Law 

Firm „Ibrahimović & Co“ Ltd ул. Индустријска 3, Брчко дистрикт БиХ, запримљеној дана 11.01.2019. 

године под бројем: УП 03-26-1-002-1/19, на 53. (педесеттрећој) сједници одржаној дана 23.05.2019. 

године, донио је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта БИМАЛ Инвест д.о.о. Београд Ул. 

Милентија Поповића 5 В, Београд - Нови Београд, Република Србија, 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 11.01.2019. године под бројем: УП 03-26-1-002-1/19 запримио Пријаву 

концентрације, привредног субјекта БИМАЛ Инвест д.о.о. Београд Ул. Милентија Поповића 5 В , 

Београд - Нови Београд, Република Србија, (у даљем тексту: Подносилац пријаве или БИМАЛ 

Инвест), поднесену путем пуномоћника, адвоката Драгана Брковића, Адвокатско друштво 

„Ибрахимовић & Цо“ д.о.о. - Law Firm „Ibrahimović & Co“ Ltd ул. Индустријска 3, Брчко дистрикт 

БиХ. У поднесеној Пријави концентрације се наводи да су дана 27.12.2018. године, привредна 

друштва БИМАЛ Инвест и СУНЦЕ ДОО СОМБОР (у даљем тексту: СУНЦЕ) закључили Писмо о 

намјерама којим се изражава озбиљна намјера да СУНЦЕ као Продавац, БИМАЛ Инвест-у као 

Купцу, прода (...)*1% учешћа у привредном друштву НОВО СУНЦЕ ДОО Сомбор (у даљем тексту: 

НОВО СУНЦЕ или Циљно друштво), по цијени коју ће стране накнадно договорити.  

 

Увидом у поднесену Пријаву, утвређено је да иста није комплетна, па је Конкуренцијски савјет 

упутио Подносиоцу пријаве Захтјев за допуну дана 31.01.2019. године актом број: УП 03-26-1-002-

2/19, дана 28.03.2019. године актом број: УП 03-26-1-002-10/19, дана 09.04.2019. године актом број: 

УП 03-26-1-002-12/19. Подносилац пријаве је Пријаву концентрације допунио дана 11.02.2019. 

године поднеском број: УП 03-26-1-002-3/19, дана 08.03.2019. године поднеском број: УП 03-26-1-

002-8/19, дана 26.03.2019. године поднеском број: УП 03-26-1-002-9/19 и дана 18.04.2019. године 

поднеском број: УП 03-26-1-002-13/19. 

 

Конкуренцијски савјет је након увида у достављену документацију утврдио да је Пријава комплетна, 

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

                                                      
1 (...)* подаци представљају пословну тајну 
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конкуренцији („Службени гласник БиХ“, број 48/05, 76/07 и 80/09) (у даљем тексту: Закон), дана 

22.05.2019. године под бројем: УП 03-26-1-002-14/19. 

 

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

концентрације поднијети осим у Босни и Херцеговини надлежним органима за заштиту 

конкуренције у Републици Србији, Републици Црној Гори, Републици Македонији и Републици 

Албанији. 

 

Конкуренцијски савјет је увидом у достављену документацију утврдио да је Пријава поднесена у 

смислу члана 16. став (2) Закона.  

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници предметне концентрације су привредни субјекти БИМАЛ Инвест д.о.о. Београд Ул. 

Милентија Поповића 5 В , Београд - Нови Београд, Република Србија, НОВО СУНЦЕ ДОО, 

Сомбор, Стапарски пут ББ, Сомбор, Република Србија и СУНЦЕ ДОО СОМБОР Стапарски пут 

ББ, Сомбор, Република Србија 

 

1.1.  Привредни субјекат БИМАЛ Инвест 

 

Привредни субјекат БИМАЛ Инвест је дионичарско друштво регистровано под пословним 

именом БИМАЛ Инвест д.о.о. Београд-Нови Београд, основан 13.04.2017 године и уписан у 

регистру привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, Република Србија, под 

матичним/регистарским бројем 21281492. Оснивач и власник 100% учешћа привредног субјекта 

БИМАЛ Инвест је привредни субјекат  Бимал д.д. Брчко дистрикт, ул. Бјељинска бр.9, Брчко 

дистрикт БиХ ( у даљем тексту: Бимал) 

 

Претежна дјелатност привредног субјекта БИМАЛ Инвест су консултантске активности у вези 

а пословањем и осталим управљањем.  

 

1.1.1. Повезана друштва привредног субјекта БИМАЛ Инвест у БиХ 

 

Власник и оснивач привредног субјекта Бимал Инвеста, привредни субјекат Бимал д.д. Брчко 

дистрикт, ул. Бјељинска бр.9, Брчко дистрикт БиХ је акционарско друштво за производњу уља, 

регистровано у Основном суду Брчко дистрикт БиХ под матичним бројем субјекта уписа 1-323. 

Власници акција према Листи власника вриједносних папира издатој дана 27.11.2018. године од 

стране Регистра хартија од вриједности Брчко су привредни субјекат Seed Oil Holdings GmbH, 

Wilhelminenstrasse 91/19/2, Беч, Република Аустрија, са 93,8010% вриједносних папира са правом 

гласа и привредни субјекат STUDEN & CO HOLDING, Wilhrlminestrasse 91/19/2, Беч, Република 

Аустрија са 6,1989% вриједносних папира са правом гласа. Претежна регистрована дјелатност 

привредни субјекат Бимал д.д. је производња уља и масти. 

Привредни субјекат БИМАЛ Инвест поред наведеног,  на подручју Босне и Херцеговине има још 

повезаних привредних субјеката и то:  

- СТУДЕН – АГРАНА д.о.о. Брчко Ул. Индустријска 4, Брчко дистрикт БиХ, чија је претежна 

регистрована дјеланост је производња шећера;  

- ЕКОПАК д.о.о. Ул. Змаја од Босне 7-7а, Објекат 03, Сарајево-Ново Сарајево БиХ, 

дјелатности санације околиша те остале услуге управљања отпадом; 

-  „БЕЛИСАР“ д.о.о. Брчко Ул. Индустријска 3, Брчко дистрикт БиХ, остале помоћне 

дјелатности у превозу; 
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- „АГРАГОЛД“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ Ул. Бијељинска 9, Брчко дистрикт БиХ, трговина 

на велико млијеком, млијечним производима, јајима, јестивим уљима и мастима; 

- “STUDEN GLOBAL SEE д.о.о. Брчко Ул. Индустријска 3, Брчко дистрикт БиХ, савјетовање 

у вези са пословањем и осталим управљањем;  

- „MINGOS - COFFEE“ д.о.о. Брчко Ул. Индустријска 3, Брчко дистрикт БиХ, прерада чаја и 

кафе 

- Д.Д. „ЖИТОПРОМЕТ“ Брчко Ул. Индустријска 3, Брчко дистрикт БиХ, изнајмљивање и 

управљање властититим некретнинама или некретнинама узетим у закуп (leasing); 

- „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ  

Ул. Индустријска 3, Брчко дистрикт БиХ,  посредовање у трговини пољопривредним 

сировинама, живим животињама, текстилним сировинама и полупроизводима 

-  „НАВИТЕРРА” д.о.о. Брчко дистрикт БиХ Ул. Индустријска 3, Брчко дистрикт БиХ, узгој 

бобичастог, орашастог и осталог воћа.   

1.2. Привредни субјекат СУНЦЕ 

 

Привредни субјекат СУНЦЕ фабрика уља и биљних масти д.о.о. Сомбор, скраћено пословно име 

СУНЦЕ ДОО СОМБОР, регистрован код Агенције за привредне регистре Република Србија под 

матичним/регистарским бројем 08067899. Власник 100% акција истог је Акционарско друштво за 

производњу, спољну и унутрашњу трговину, туризам и услуге, ИНВЕЈ, Београд (Земун). Привредни 

субјекат СУНЦЕ припада ИНВЕЈ групацији. 

Привредно друштво СУНЦЕ ДОО Сомбор и ИНВЕЈ  Група немају повезане привредне субјекте у 

Босни и Херцеговини.  

ИНВЕЈ Група остварује приходе у Босни и Херцеговини, приходи у 2017. години су остварени 

продајом производа привредних субјеката који су чланови ИНВЕЈ Групе, и то: АЛБУС АД Нови 

Сад: производи у области кућне хемије - шампони, сапуни, детерџенти, омекшивачи и сл.; ВИТАЛ 

АД Врбас: јестиво уље, маргарини, биљне масти, мрси, мајонези, кечапи и сл. ; и МИЛАН 

БЛАГОЈЕВИЋ АД (МБС АД) Смедерево: штедњаци и пећи на чврсто гориво, штедњаци и пећи за 

етажно гријање, електрични и комбиновани производи и сл. 

1.3. Привредни субјекат НОВО СУНЦЕ (циљно друштво) 

 
Привредни субјекат НОВО СУНЦЕ ДОО Сомбор, ул. Стапарски пут бб, Сомбор, је друштво са 

ограниченом одговорношћу основано 17.12.2018 године код Агенције за привредне регистре, под 

матичним/регистарским број 21441830. Оснивач и власник 100% учешћа у привредном субјекту 

НОВО СУНЦЕ је СУНЦЕ фабрика уља и масти д.о.о. Сомбро. 

Претежена регистрована дјелатност привредног субјеката НОВО СУНЦЕ је производња уља и 

масти. 

 Циљно друштво нема повезаних привредних субјекта у Босни и Херцеговини 

 

2. Правни  оквир оцјене предметне концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене допуштености предметне концентрације 

примијенио одредбе Закона и Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену 

концентрација привредних субјеката („Службени гласник БиХ“, број 34/10) (у даљем тексту: 

Одлука).  

 

3. Правни основ предметне концентрације 
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Правни основ предметне концентрације је Писмо намјере закључено дана 27.12.2018. године, између 

привредног субјекта БИМАЛ Инвест и привредног субјекта СУНЦЕ, којим се изражава озбиљна 

намјера да СУНЦЕ као Продавац, БИМАЛ Инвест-у као Купцу, прода (...)*% учешћа у привредном 

субјекту НОВО СУНЦЕ (циљно друштво), по цијени коју ће стране накнадно договорити. 

 

У складу са Писмом о намјерама, привредни субјекат СУНЦЕ као власник 100% учешћа у Циљном 

друштву ће прије закључења Уговора о преносу/купопродаји удјела, (...)* 

 

Стицањем/куповином већине удјела основног капитала, како је то претходно наведено, БИМАЛ 

Инвест би стекао контролу над привредним друштвом/субјектом на тржишту, у смислу члана 12. 

став (1) тачка б) Закона о конкуренцији. 
 

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 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. 

 

Према Писму о намјерама, (...)* 

Из наведеног произлази да ће практично Циљно друштво (...)*. При приједлогу дефиниције 

релевантног тржишта управо се и пошло од дјелатности којима ће се бавити Циљно друштво, с тим 

што је полазна основа најуже могуће дефинисано релевантно тржиште 

 

Полазећи од својстава, намјене и цијене предметног скупа производа и услуга, односно од стварне 

дјелатности учесника у концентрацији, а нарочито Циљног друштва, као и имајући у виду праксу 

права тржишне конкуренције и Правилник о квалитету и другим захтевима за јестива биљна уља и 

масти, маргарин и друге масне намазе, мајонез и сродне производе ("Сл. гласник РС" бр. 43/2013), 

Подносилац пријаве је предлажио да се за оцјену предметне концентрације дефинишу релевантна 

тржишта производа: тржиште производње сировог сунцокретовог уља, тржиште производње 

рафинисаног јестивог сунцокретовог уља и тржиште производње сировог сојиног уља. 

 

Привредни субјекат СУНЦЕ има производне погоне на релевантним тржиштима производње 

сировог сунцокретовог уља, рафинисаног јестивог сунцокретовог уља и сировог сојиног уља и своје 

уље продаје на цијело територији Републике Србије, због чега Подносилац пријаве предлаже за 

релевантно географско тржиште  Републику Србију.  

 
БИМАЛ Инвест нема производне погоне на релевантним тржиштима производње сировог 

сунцокретовог уља, рафинисаног јестивог сунцокретовог уља и сировог сојиног уља у Републици 

Србији, због чега нема тржишно учешће на предложеним релевантним тржиштима.  
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Подносилац пријаве наводи да БИМАЛ Инвест преко свог оснивача привредног субјекта БИМАЛ 

има производне погоне за производњу сировог сунцокретовог уља, рафинисаног јестивог 

сунцокретовог уља и сировог сојиног уља у Босни и Херцеговини, која није релевантно тржиште 

предметне концентрације. БИМАЛ на тржишту производње сировог сунцекретовог уља има (...)*% 

тржишног учећа, на тржишту  производње рафинисаног јестивог сунцокретовог уља има (...)*% 

тржишног учешћа и на тржишту производње сировог сојиног уља има (...)*% тржишног учешћа.  

 

Подносилац пријаве наводи да БИМАЛ флаширана уља дистрибуира посредством (...)*. (...)* 

предметну робу даље продаје (...)* који даље снабдјевају (...)*. БИМАЛ рафинисано уље у ринфузи 

за индустријске потребе, сирова сунцокретова уља и сирова сојина уља намјењена за животињску 

исхрану (...)*. БИМАЛ (...)* у Босни и Херцеговини. 

 

Привредни субјекат НОВО СУНЦЕ и привредни субјекат СУНЦЕ немају производне погоне за 

производњу сировог сунцокретовог уља, рафинисаног јестивог сунцокретовог уља и сировог сојиног 

уља у Босни и Херцеговини, (...)* у Босни и Херцеговини. Привредни субјекат СУНЦЕ (...)* у 2017. 

години (...)* Републици Србији. 

Привредни субјекат НОВО СУНЦЕ и привредни субјекат СУНЦЕ (...)* Босни и Херцеговини, (...)* 

на тржишту у Босни и Херцеговини. 

 
Имајући у виду наводе Подносиоца пријаве да је релевантно тржиште предметне концентрације 

тржиште производње сировог сунцокретовог уља, тржиште производње рафинисаног јестивог 

сунцокретовог уља и тржиште производње сировог сојиног уља на релевантном географском 

тржишту Републике Србије, узевши у обзир да Циљно друштво не учествује на тржишту Босне и 

Херцеговине, намјеравана концентрација неће имати ефекте на тржишту Босне и Херцеговине, те с 

тога није ни рађена анализа тржишта у Босни и Херцеговини. 

   

5. Оцјена 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%. 

 

У складу са чланом 14. Закона, наведени су подаци из Пријаве ради утврђивања постојања услова за 

обавезу пријаве концентрације, а везано за укупан годишњи приход учесника концентрације у 2017. 

години која је претходила концентрацији (Табела бр.1).  

                                                                                                                                                      Табела бр.1 

Укупан годишњи приход у КМ 

Привредни 

субјекти 

БИМАЛ  БИМАЛ 

Инвест 

НОВО 

СУНЦЕ  

СУНЦЕ  ИНВЕЈ Група 

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

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

Извор: подаци из Пријаве и допуне Пријаве: за привредни субјекат Бимал Инвест податак из Изворног 

финансијског извјештаја; НОВО СУНЦЕ основано 17.12.2018. године, због чега нема приходе у наведеном 

периоду;  
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*није тражен приход за Инвеј групу на свјетском нивоу обзиром на релавнтност истог, јер су учесници 

предметне концентрације тај праг већ задовољили 

**Приходи ИНВЕЈ Групе у 2017. години су остварени (...)* 

       

Годишњи приходи учесника концентрације представљају укупне приходе (без пореза на додану 

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.  

 

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

годишњег прихода, немају остварен укупни годишњи приход на тржишту у Босни и Херцеговини у 

смислу члана 14. став (1) тачка б) Закона. 

 

Такођер, учесници концентрације нису испунили услов из члана 14. став (1) тачка б) у погледу 

тржишног учешћа, обзиром да Циљно друштво не обавља своју дјелатност на територији Босне и 

Херцеговине, односно нема тржишног учешћа на тржишту у Босни и Херцеговини.  

 

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

поднијети пријаву концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона, те је одлучено као у 

диспозитиву овог Закључка.  

 

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“, број 30/06, 18/11 и 75/18) 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 

 

 

 


