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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

Број: UP-06-26-1-008-6/18 

Сарајево, 08.08.2018. 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 Босне и Херцеговине“, број 

48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући по Пријави концентрације привредних субјеката Bayerische 

Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Минхен, Савезна Република Њемачка и 

Daimler AG, Mercedesstrae 137, 70327 Штудгарт, Савезна Република Њемачка, поднесену по 

адвокату Нихаду Сијерчићу, Фра Анђела Звиздовића 1, БЦ УНИТИЦ, Тоwер Б/ИИ, 71000 Сарајево 

запримљеној дана 11.04.2018. године под бројем: УП-06-26-1-008-1/18, на 34. (тридесетчетвртој) 

сједници одржаној дана 08.08.2018. године, донијело је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредних субјеката Bayerische Motoren Werke 

Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809  Минхен, Савезна Република Њемачка и Daimler AG, 

MercedesstraBe 137, 70327 Штудгарт, Савезна Република Њемачка, ради непостојања обавезе 

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

 

2. Овај Закључак биће објављен у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“, 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 даљњем тексту: Конкуренцијски савјет) је 

запримио, дана 11.04.2018. године, под бројем: UP-06-26-1-008-1/18, Пријаву концентрације (у 

даљњем тексту: Пријава) привредних субјеката Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 

Petuelring 130, 80809 Минхен, Савезна Република Њемачка (у даљем тексту: BMW) и Daimler AG, 

MercedesstraBe 137, 70327 Stuttgart, Савезна Република Њемачка (у даљем тексту: Daimler). 

 

Конкуренцијско вијеће је утврдило да је Пријава комплетна, те издало Потврду о пријему 

комплетне и уредне Пријаве, у складу са чланом 30. став (3) Закона о конкуренцији („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“, број 48/05, 76/07 и 80/09) (у даљњем тексту: Закон), дана 

02.08.2018.године. године, под бројем: UP-06-26-1-008-4/18. 

 

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

концентрације поднио осим у Босни и Херцеговини  надлежним органима за заштиту конкуренције 

у Албанији, Бразилу, Кини, Израелу, Македонији, Црној Гори, Србији, Јужној Кореји, Швицарској, 

Тајвану, Турској и Сједињеним Америчким Државама. 

  

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

смислу члана 16. став (1) Закона.  
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1. Учесници  концентрације 

 

Учесници предметне концентрације су привредни субјекат Bayerische Motoren Werke 

Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Минхен, Савезна Република Њемачка и привредни субјекат 

Daimler AG, MercedesstraBe 137, 70327 Штудгарт, Савезна Република Њемачка. 

   

1.1. Привредни субјекат BMW 

 

Привредни субјект BMW је регистрован на Трговачком регистру Б Основног суда Минхен под 

бројем: ХРБ 42243. Свјетски је произвођач аутомобила и мотоцикала. BMW група се састоји од три 

бренда: BMW, Rolls Royce и MINI.  

 

Поред развоја, производње и рекламирања ових возила BMW и његова повезана друштва такођер 

пружају финансијске услуге приватним и пословним корисницима. 

 

BMW нема повезаних друштава у Босни Херцеговини већ продају возила обавља независни 

локални увозник преко независних дистрибутера.   

 

1.1.1. Привредни субјекат Daimler AG 

 

Привредни субјект Daimler је регистрован на Основном суду у Штудгарту под бројем: HRB 19360.  

 

Састоји се од више дивизија и то Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler 

Buses и Daimler Financial Services.  

 

Daimler је глобално активан у развоју, производњи и дистрибуцији ауто-мото производа, претежно 

путничких аутомобила, камиона, комбија и аутобуса. Mercedes-Benz Cars дивизија продаје 

путничке аутомобиле под брендовима Mercedes-Benz и "smart". Daimler Financial Services подржава 

продају возила широм свијета.  

 

Производи и сервисни портфолио ове дивизије чине прилагођени финансијски и лизинг пакети за 

дилере и купце, као и финансијске услуге као што су посредовање у осигурању, инвестициони 

производи, кредитне картице, као и свеобухватно управљање возним парком и лизинг услуге. 

 

Daimler нема повезаних друштава у Босни Херцеговини већ продају возила обавља независни 

локални увозник преко независних дистрибутера.   

 

2. Правни  оквир оцјене концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене допуштености предметне концентрације 

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

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

концентрација привредних субјеката. 
 

 

3. Правни основ и облик предметне концентрације 

 

Правни основ концентрације је Уговор о комбиновању пословања закључен дана 28.03.2018. 

године, између привредног субјекта Daimler и привредног субјекта BMW, којим намјеравају да 
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пренесу на друштва заједничког улагања њихова постојећа пословања. У питању су услуге (..)**1. 

Друштва заједничког улагања нису основана у моменту подношења Пријаве. 

 

Привредни субјекат Daimler ће пренијети на друштва заједничког улагања слиједећа пословања: 

(..)**. 

 

Привредни субјекат BMW ће пренијети на друштва заједничког улагања сљедећа пословања: (..)**. 

 

Након провођења концентрације, учесници концентрације ће засебно држати (..)**% удјела у 

сваком друштву заједничког улагања, осим у дјелатности mytaxi, гдје ће оба учесника концетрације 

држати (..)**% у главној холдинг компанији друштава заједничког улагања, а тренутни мањински 

инвеститор ће директно задржати мањински (без контроле) удио у mytaxi.  

 

Сваки од шест друштава заједничког улагања ће бити заједнички контролисана од стране 

привредних субјеката BMW и Daimler. Друштва заједничког улагања ће нудити своје услуге 

комерцијалним купцима, правним лицима и приватним купцима у разним државама широм 

свијета. 

 

У складу са чланом 12. став (1) тачка ц) Закона, правни облик концентрације је заједничко улагање 

на дугорочној основи између Подносилаца Пријаве. 
 

4. Оцјена 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 

критеријима за оцјену концентрације привредних субјеката („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број 34/10), 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 њихов заједнички удио на релевантном тржишту већи од 40,00%.  

 

Укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника предметне концентрације на дан 31.12. 

2017. године остварени на свјетском нивоу: 
        Табела 1. 

 BMW Daimler 

Укупан приход   

ЕВР (..)** (..)** 

КМ (..)** (..)** 

Извод: подаци из Пријаве 

 

Укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника предметне концентрације на дан 31.12. 

2017. године остварени на тржишту Босне и Херцеговине: 
Табела 2. 

 BMW Daimler 

Укупан приход   

ЕВР (..)** (..)** 

КМ (..)** (..)** 

Извод: подаци из Пријаве 

 

                                                      
1 (..)** - Подаци представљају пословну тајну, у смислу члана 38. Закона о конкуренцији. 
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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 критеријима за 

оцјену концентрација привредних субјеката.  

 

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 (Табела 2.) учесници концентрације нису испунили услов укупног 

годишњег прихода, 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 удјела, обзиром да нису присутни на релевантном тржишту предметне концентрације у 

Босни и Херцеговини, па је самим тим његов тржишни удио 0%, те стога Конкуренцијски савјет 

није анализирао релевантно тржиште у Босни и Херцеговини. 

 

На основу напријед наведеног, утврђено је да учесници концентрације нису били обавезани 

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

 

5. 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. 

 

6. 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 


