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Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став
(2), а у вези с чл. 12., 14. и 16. Закона о конкуренцији («Службени гласник БиХ», бр. 48/05, 76/07
и 80/09), рјешавајући по Пријави концентрације привредног субјекта „БИМАЛ“ д.д. Брчко
дистрикт, Бијељинска 9, Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина запримљеној под бројем: УП-0126-1-016-5/21 дана 12.05.2021. године, на 90. (деведесетој) сједници одржаној дана 14.07.2021.
године, је донио
ЗАКЉУЧАК

1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјеката „БИМАЛ“ д.д. Брчко дистрикт,
Бијељинска 9, Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина, којом исти намјерава стећи контролу
над привредним субјектом „ЕРАКОВИЋ“ д.о.о. Бечеј Новосадска 163, Бечеј, Република
Србија, ради непостојања обавезе пријаве концентрације, у смислу члана 14. став (1) Закона
о конкуренцији.
2. Подносилац пријаве је на овај Закључак дужан платити административну таксу у износу од
1.000,00 КМ, у корист Буџета институција Босне и Херцеговине.
3. Овај Закључак биће објављен у «Службеном гласнику БиХ», службеним гласницима
ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
Образложење
Конкуренцијски савјет је дана 12.05.2021. године, под бројем: УП-01-26-1-016-1/21, запримио
Пријаву концентрације (у даљем тексту: Пријава) привредног субјекта „БИМАЛ“ д.д. Брчко
дистрикт, Бијељинска 9, Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина (у даљем тексту: БИМАЛ или
Подносилац пријаве), којом исти намјерава стећи контролу над привредним субјектом
„ЕРАКОВИЋ“ д.о.о. Бечеј Новосадска 163, Бечеј, Република Србија (у даљем тексту:
ЕРАКОВИЋ), у складу са чланом 12. став (1), тачка б) под (2) Закона о конкуренцији (''Службени
гласник БиХ'', бр. 48/05, 76/07 и 80/09) (у даљем тексту: Закон).
Подносилац је дана 18.06.2021. године поднеском број УП-01-26-1-016-2/21 самоиницијативно
допунио Пријаву достављајући Рјешење Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије.
Подносилац Пријаве је, у смислу члана 30. став (2) Закона, навео да намјерава поднијети захтјев
за оцјену концентрације овлаштеним тијелима Републике Србије, Републике Црне Горе,
Републике Сјеверне Македоније, Републике Албаније и Косова.
Након комплетирања документације, утврђено је да је Пријава поднесена, у смислу члана 16.
став (2) Закона (намјеравана концентрација с правним основом: Меморандум о разумјевању) и
да је иста потпуна у смислу члана 30. Закона.

Конкуренцијски савјет је из Пријаве утврдио сљедеће чињенице:
1. Учесници концентрације
Учесници концентрације су привредни субјекат „БИМАЛ“ д.д. Брчко дистрикт, Бијељинска 9,
Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина и привредни субјекат „ЕРАКОВИЋ“ д.о.о. Бечеј
Новосадска 163, Бечеј, Република Србија.

1.1.

Привредни субјекат БИМАЛ (Подносилац пријаве)

Привредни субјекат „БИМАЛ“ д.д. Брчко дистрикт према актуелном изводу из судског регистра
регистрован је код Основног суда Брчко дистрикта под бројем МБС: 1-323, са уписаним
основним капиталом у износу од 20.720.130,00 КМ, и под заједничком контролом је друштава из
Аустрије: Seed Oil Holdings GmbH и STUDEN & CO HOLDING са сједиштем у Бечу. Аустрија.
Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта БИМАЛ је производња уља и масти.
Повезани привредни субјекти Подносиоца захтјева у Босни и Херцеговини су:
- СТУДЕН – АГРАНА д.о.о. Брчко, Сједиште: Ул. Индустријска 4, Брчко дистрикт БиХ;
Опис предмета пословања: Производња шећера 10.81 Матични број: 1-1735
- ЕКОПАК д.о.о. Сједиште: Ул. Змаја од Босне 7-7а, Објекат 03, Сарајево-Ново Сарајево
БиХ; Опис предмета пословања: Дјелатности санације околиша те остале услуге
управљања отпадом 39.00 Матични број: 65-01-0397-11
„БЕЛИСАР“ д.о.о. БрчкоСједиште: Ул. Индустријска 3, Брчко дистрикт БиХ; Опис
предмета пословања: Остале помоћне дјелатности у превозу 52.29, Матични број: 1-1997
- „АГРАГОЛД“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ, Сједиште: Ул. Индустријска 4, Брчко дистрикт
БиХ; Опис предмета пословања: Трговина на велико млијеком, млијечним производима,
јајима, јестивим уљима и мастима 46.33, Матични број: 1-542
- “СТУДЕН ГЛОБАЛ СЕЕ д.о.о. Брчко, Сједиште: Ул. Индустријска 3, Брчко дистрикт
БиХ; Опис предмета пословања: Савјетовање у вези са пословањем и осталим
управљањем 70.22, Матични број: 1-1998
- „MINGOS - COFFEE“ д.о.о. Брчко, Сједиште: Ул. Индустријска 3, Брчко дистрикт БиХ;
Опис предмета пословања: Прерада чаја и кафе 10.83, Матични број: 96-01-0059-13
- Д.Д. „ЖИТОПРОМЕТ“ Брчко; Сједиште: Ул. Индустријска 3, Брчко дистрикт БиХ; Опис
предмета пословања: Изнајмљивање и управљање властититим некретнинама или
некретнинама узетим у закуп (леасинг) 68.20, Матични број: 1-975
- „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ“ д.о.о. Брчко дистрикт
БиХ, Сједиште: Ул. Индустријска 3, Брчко дистрикт БиХ; Опис предмета пословања:
Посредовање у трговини пољопривредним сировинама, живим животињама, текстилним
сировинама и полупроизводима 46.11, Матични број: 96-01-0036-16
- „НАВИТЕРРА” д.о.о. Брчко дистрикт БиХ, Сједиште: Ул. Индустријска 3, Брчко
дистрикт БиХ; Опис предмета пословања: Узгој бобичастог, орашастог и осталог воћа
01.25, Матични број: 96-01-0033-18
- „АРИОН” д.о.о. Брчко дистрикт БиХ, Сједиште: Ул. Индустријска 3, Брчко дистрикт
БиХ; Опис предмета пословања: Цестовни пријевоз робе 49.41; Матични број: 96-010055-19
1.2. Привредни субјекат ЕРАКОВИЋ

Привредни субјекат „ЕРАКОВИЋ“ д.о.о. Бечеј регистрован је на адреси Новосадска 163 Бечеј,
Република Србија под матичним бројем 08677921 и налази се у власништву физичких лица
Александре Ераковић (50%) и Веселина Ераковића (50%).
Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта ЕРАКОВИЋ је производња готове хране
за домаће животиње.
Привредни субјекат ЕРАКОВИЋ нема повезаних привредних субјеката у Босни и Херцеговини.
2. Правни оквир оцјене концентрације
Конкуренцијски савјет у поступку оцјене концентрације примијенио је одредбе Закона, Одлуке
о утврђивању релевантног тржишта («Службени гласник БиХ», бр. 18/06 и 34/10), те Одлуке о
начину подношења пријаве и критеријума за оцјену концентрација привредних субјекта
(«Службени гласник БиХ», број 34/10).

3. Правни основ и облик концентрације
Правни основ концентрације је Меморандум о разумјевању потписан дана 29.04.2021. године
између учесника концентрације, којим је исказана пословна намјера од стране привредног
субјекта БИМАЛ да изврши стицање (..) ⃰ 1 удјела у будућем зависном друштву радног назива
СПВ (у даљем тексту СПВ или Циљно друштво), а да се од стране физичког лица Веселина
Ераковића изврши стицање (..) ⃰ учешћа у будућем зависном друштву радног назива СПВ.
СПВ/Циљно друштво ће се претходно основати од стране привредног субјекта ЕРАКОВИЋ и у
његов основни капитал ће се унијети имовина фабрике за производњу сточне хране „Бечејка“
(..)⃰. Циљно друштво ће бити регистровано за обављање дјелатности 1091 – Производња готове
хране за домаће животиње (према Уредби о класификацији делатности Републике Србије) на
прописан начин и правоваљано, све у складу са прописима Републике Србије.
Након регистрације стицања удјела од стране привредног субјекта БИМАЛ и физичког лица
Веселина Ераковића у СПВ у надлежним регистрима, усвојиће се нови Оснивачки акт СПВ чија
ће садржина бити у складу са одредбама Меморандума о разумјевању.
Након оснивања СПВ/Циљног друштва од стране привредног субјекта ЕРАКОВИЋ, стицања
учешћа у истом од стране привредног субјекта БИМАЛ и физичког лица Веселина Ераковића и
усвајања новог Оснивачког акта, како је претходно наведено, стране намјеравају да се СПВ
припоји привредном субјекту БИМАЛ Агри д.о.о. Бечеј.
Након спроведеног намјераваног припајања, привредни субјекат БИМАЛ би у БИМАЛ Агри
д.о.о. имао власничко учешће од (..) ⃰ док би физичко лице Веселин Ераковић имао власничко
учешће од (..) ⃰ у БИМАЛ Агри д.о.о.
У складу са напријед наведеним, а на основу члана 12. став (1) тачка б) под (2) Закона, правни
облик предметне концентрације је стицање контроле привредног субјекта БИМАЛ над
привредним субјектом ЕРАКОВИЋ.

4. Релевантно тржиште учесника концентрације

1

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

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
обухваћа 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.
Надаље, према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште у
географском смислу обухваћа цјелокупан или дио територија 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.
Полазећи од својстава, намјене и оцијене предметног скупа производа и услуга, односно од
стварне дјелатности учесника у концентрацији, а нарочито привредног субјекта ЕРАКОВИЋ
(оснивача будућег СПВ / Циљног друштва) чија је стварна дјелатност производња готове хране
за домаће животиње (производња и велепродаја сточне хране), Подносилац пријаве је предлажио
да се за оцјену предметне концентрације дефинише релевантно тржиште производа: тржиште
производње и велепродаје сточне хране.
Привредни субјекат ЕРАКОВИЋ има производне погоне на релевантном тржишту производње
и велепродаје сточне хране на цијелој територији Републике Србије, због чега Подносилац
пријаве предлаже за релевантно географско тржиште Републику Србију.
Имајући у виду наводе Подносиоца пријаве да је релевантно тржиште предметне концентрације
тржиште велепродаје сточне хране 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. Обавеза 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%.
Укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника концентрације за 2020. годину, као
годину која је претходила концентрацији, у складу са чланом 14. Закона су сљедећи:
Табела бр.1
КМ
Свијет
Босна и
Херцеговина
Извор: Подаци из Пријаве

БИМАЛ

(..) ⃰ КМ
(..) ⃰ КМ

ЕРАКОВИЋ

(..) ⃰ КМ
-

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 Табеле бр.1, учесници концентрације привредни субјекти БИМАЛ и
ЕРАКОВИЋ у 2020. години нису остварили укупан годишњи приход који подлијеже обавези
пријаве концентрације у складу са чланом 14. став (1) Закона, с обзиром да не испуњавају услов
о висини појединачног прихода сваког учесника у концентрацији оствареног на тржишту Босне
и Херцеговине, који треба да износи најмање 8.000.000,00 КМ, с обзиром да привредни субјект
ЕРАКОВИЋ не остварује приходе на тржишту Босне и Херцеговине.
Такође, 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.
6. Оцјена пријаве концентрације
Конкуренцијски савјет је у поступку оцјене поднесене Пријаве, као и достављене документације,
утврдио како не постоји обавеза пријаве концентрације у складу са чланом 14. став (1) Закона.
Узимајући у обзир наведено Конкуренцијски савјет је одлучио као у диспозитиву овога
Закључка.
7. Административна такса
Подносилац пријаве на овај Закључак, у складу са чланом 2. став (1) тарифни број 108. тачка ц)
Одлуке о административним таксама у вези с процесним радњама пред Конкуренцијским
савјетом («Службени гласник БиХ», бр. 30/06 и 18/11) дужан је 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 објаве овог Закључка.

Предсједник
Др сц. Амир Каралић
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- у спис

