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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

 

Број: 06-26-1-02-11-II/12 

Сарајево, 25. мај 2012. године 
 

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

конкуренцији («Службени гласник БиХ», бр. 48/05, 76/07 и 80/09), а рјешавајући по 
Пријави концентрације привредног субјекта Carmeuse Eastern Europe B.V., Nijverheidsstraat 

32, 2802 AL, Gouda, Краљевина Низоземска, запримљеној дана 19. априла 2012. године под 

бројем: 06-26-1-02-II/12, Конкуренцијси савјет Босне и Херцеговине на 36. 

(тридесетшестој) сједници одржаној дана 25. маја 2012. године, донио је 

 

ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта Carmeuse Eastern Europe B.V., 

Nijverheidsstraat 32, 2802 AL, Gouda, Краљевина Низоземска, привредног субјекта 

Фабрика креча Carmeuse Integral акционарско друштво за производњу и промет креча 
Добој, Шеварлије бб, 74000 Добој, и привредног субјекта Рудник кречњака Integral 

Carmeuse дионичко друштво Добој, за вађење, дробљење, ломљење и промет кречњака, 

Шеварлије бб, 74000 Добој, ради непостојања обавезе пријаве, у смислу одредби 

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

запримио Пријаву концентрације (у даљем тексту: Пријава), под бројем: 06-26-1-02-II/12 

дана 19. априла 2012. године, привредног субјекта Carmeuse Eastern Europe B.V., 

Nijverheidsstraat 32, 2802 AL, Gouda, Краљевина Низоземска (у даљем тексту: Подносилац 
пријаве или Carmeuse Eastern Europe), путем опуномоћеника привредног субјекта „Monet 

broker” а.д. Бања Лука, Краља Петра I Карађорђевића 139, 78000 Бања Лука (по пуномоћи 

издатој дана 12. марта 2012. године), у којој је наведено да привредни субјекат Carmeuse 
Eastern Europe (заједно с повезаним друштвом – привредним субјектом Bohemian Lime B.V 

Nijverheidsstraat 32, 2802 AL, Gouda, Краљевина Низоземска - у даљем тексту:  Bohemian 

Lime) стиче вечинско учешће у основном капиталу привредног субјекта Фабрика креча 

Carmeuse Integral акционарско друштво за производњу и промет креча Добој, Шеварлије 
бб, 74000 Добој (у даљем тексту: Фабрика креча Добој), и привредном субјекту Рудник 

кречњака Integral Carmeuse акционарско друштво Добој, за вађење, дробљење, ломљење и 

промет кречњака, Шеварлије бб, 74000 Добој (у даљем тексту: Рудник кречњака Добој). 
 

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

смислу члана 30. Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон) и чл. 9. и 11. Одлуке о 
начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрације привредних 

субјеката («Службени гласник БиХ», број 30/10). те је затражило допуну исте, у складу с 

чланом 31. Закона, актом број: 06-26-1-02-1-II/12 дана 20. априла 2012. године. 
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Подносилац пријаве је доставио дио тражене документације, поднеском број: 06-26-1-02-2-

II/12 дана 27. априла 2012. године, и поднио захтјев за продужење рока за комплетирање 
Пријаве, у смислу члана 31. став (2) Закона, који је Конкуренцијски савјет размотрио и 

одобрио додатних петнаест дана, актом број: 06-26-1-02-3-II/12 дана 27. априла 2012. 

године, у смислу члана 31. став (2) Закона. 

 
Подносилац пријаве у одобреном року је доставио дио тражене документације, поднеском 

број: 06-26-1-02-4-II/12 дана 11. маја 2012. године, те поднио нови захтјев за продужење 

рока за комплетирање Пријаве, који је Конкуренцијски савјет размотрио и одобрио 
додатних осам дана, актом број: 06-26-1-02-5-II/12 дана 11. маја 2012. године. 

 

Подносилац пријаве у одобреном року је доставио сву тражену документацију, поднеском 
број: 06-26-1-02-6-II/12 дана 16. маја 2012. године, поднеском број: 06-26-1-02-7-II/12 дана 

21. маја 2012. године и поднеском број: 06-26-1-02-8-II/12 дана 21. маја 2012. године, те је 

Конкуренцијски савјет утврдио Пријаву комплетном и издао Потврду о пријему комплетне 

и уредне Пријаве, у складу с чланом 30. став (3) Закон, актом број: 06-26-1-02-9-II/12 дана 
22. маја 2012. године. 

 

Конкуренцијски савјет у поступку оцјене допуштености предметне концентрације је 
утврдио сљедеће чињенице: 

 

Предметна Пријава је поднесена правовремено, у складу са чланом 16. став (1) Закона. 
 

1. Учесници концентрације 

 

Према подацима из Пријаве учесници предметне концентрације су привредни субјекат 
Carmeuse Eastern Europe B.V., Nijverheidsstraat 32, 2802 AL, Gouda, Краљевина Низоземска, 

привредни субјекат Bohemian Lime B.V., Nijverheidsstraat 32, 2802 AL, Gouda, Краљевина 

Низоземске, привредни субјекат Фабрика креча Carmeuse Integral акционарско друштво за 
производњу и промет креча Добој, Шеварлије бб, 74000 Добој, и привредни субјекат 

Рудник кречњака Integral Carmeuse дионичко друштво Добој, за вађење, дробљење, 

ломљење и промет кречњака, Шеварлије бб, 74000 Добој. 

 
У Пријави је наведено да се иста односи на двије концентрације, и то: 

 

- привредног субјекта Carmeuse Eastern Europи (и повезаног друштва Bohemian Lime) и 
привредног субјекта Рудник кречњака Добој; 

 

- привредног субјекта Carmeuse Eastern Europe (и повезаног друштва Bohemian Lime) и 
привредног субјекта Фабрика креча Добој. 

 

1.1. Привредни субјекат Carmeuse Eastern Europe 

 
Привредни субјекат Carmeuse Eastern Europe B.V., Nijverheidsstraat 32, 2802 AL, Gouda, 

Краљевина Низоземска, је евидентиран у регистру Привредне коморе Ротердама под 

бројем: 18075311 дана 25. аугуста 2004. године (МБ 000014796368, ЈИБ 813818886), с 
75,0% власничких учешћа привредног субјекта Carmeusе S.A., Rue de Chateau 13 A, Seilles 

5300, Краљевина Белгија и 25,0% власничких учешћа привредног субјекта Carmeuse 

Holding S.A., Avenue Guillaume 9., L-1651 Luxembourg (у даљем тексту: Carmeuse Holding), 
с уплаћеним капиталом од  46.939,92 КМ (ЕВРО 24.000,04).  
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Привредни субјекат Carmeuse Holding је евидентиран у Регистру предузећа и привредних 

субјекта Lуксембурга - регистарски број: Б 114218 од дана 21. фебруара 2006. године. 
Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта Carmeuse Eastern Europe је 

финансијски холдинг. 

 

Привредни субјекат Carmeuse Eastern Europe нема повезаних привредних субјеката у Босни 
и Херцеговини, док привредни субјекат Carmeuse group (као матична фирма) има, осим 

наведеног у вечинском власништву повезаног друштва привредног субјекта Bohemian 

Lime. 
 

1.2. Привредни субјекат Bohemian Lime 

 
Привредни субјекат Bohemian Lime B.V. Nijverheidsstraat 32, 2802 AL, Gouda, Краљевина 

Низоземска, евидентиран у Регистру Привредне коморе Ротердама под бројем: 17139956 

дана 2. новембра 2011. године (МБ 000020019866, ЈИБ 810020237) у власништву је 

привредног субјекта Carmeusa S.A. (матична фирма - Carmeuse group), Rue de Chateau 13 A, 
Seilles 5300, Краљевина Белгија (JIB 431473519), с уплаћеним капиталом од 12.161.350,94 

КМ (ЕВРО 6.218.000,00).  

 
Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта Bohemian Lime је финансијски 

холдинг. 

 
Привредни субјекат Bohemian Lime у Босни и Херцеговини је вечински власник 

привредног субјекта Фабрика креча Добој с 74.9999954% власничких учешћа, док у 

привредном субјекту Рудник кречњака Добој има 25,0% власничких учешћа. 

 

1.3. Привредни субјекат Фабрика креча Добој 

 

Привредни субјекат Фабрика креча Carmeuse Integral акционарско друштво за производњу 
и промет креча Добој, Шеварлије бб, 74000 Добој (скраћена ознака фирме: Фабрика креча 

Carmeuse Integral а.д. Добој), је регистрован у Општинском суду Добој под бројем МБС: 

85-01-0214-09 (стари број: 1-5478-00) (ЈИБ: 440274774009) с уписаним основним 

капиталом од 10.847.958,00 КМ.  
 

Претежне регистоване дјелатности привредног субјекта Фабрике креча Добој су вађење, 

прерада и промет креча. 
 

Власничка структура привредног субјекта Фабрика креча Добој прије трансакције, на дан 

29. марта 2012. године:   
                                                                                                                                             Табела 1.  

Р.б Назив власника акција Власничко учешће % 

1. Бохемиан Lиме  74.9999954 

2. Бојић Драган, Бања Lука 6,3341691 

3. Дубравац Никола, Бања лука 6,3341598 

4. Станковић Слободан, Бања Lука 6,3341598 

5. Интегра инжењеринг д.о.о. Бања Lука 1,2881503 

6. Остали 4,7093656 

Извор: подаци из Пријаве 
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Власничка структура привредног субјекта Фабрика креча Добој након трансакције, на дан 

5. априла 2012. године:  
                                    Табела 2. 

Р.б Назив власника акција Власничко учешће % 

1. Бохемиан Lиме  74,9999954 

2. Цармеусе Еастерн Еуропе  20,2590847 

3. Преф а.д. Бања Lука 1,1883158 

4. Остали 3,5526041 

 Укупно повезана друштва (1+2) 95,250801 

Извор: подаци из Пријаве 

 

1.4. Привредни субјекат Рудник кречњака Добој 
 
Привредни субјекат Рудник кречњака Integral Carmeuse акционарско друштво Добој, за 

вађење, дробљење, ломљење и промет кречњака, Шеварлије бб, 74000 Добој (скрачена 

ознака фирме - Рудник кречњака Integral Carmeuse а.д. Добој), је регистрованом у 

Општинском суду Добој под бројем МБС: 85-02-0015-09 (стари број: 1-5477-00) (ЈИБ: 
4402748120004) с уписаним основним капиталом од 5.762.536,00 КМ. 

 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта Рудник кречњака Добој су вађење 
(производња), прерада и продаја кречњака. 

 

Власничка структура привредног субјекта Рудник кречњака Добој прије трансакције, на 

дан 29. марта 2012. године: 
                      Табела 3. 

Р.б. Назив власника акција Власничко учешће % 

1. Бохемиан Lиме  25,000000 

2. Дубравац Никола, Бања Lука 21,1744794 

3. Бојић Драган, Бања Lука 21,1744794 

4. Станковић Слободан, Бања Lука 21,1744794 

5. Интегра Инжењеринг д.о.о. Бања Lука 2,4960018 

6. Преф а.д. Бања Lука 2,3028403 

7. Остали 6,6777197 

Извор: подаци из Пријаве 

 

Власничка структура привредног субјекта Рудника кречњака Добој након трансакције, на 

дан 5. априла 2012. године: 
                             Табела 4. 

Р.б. Назив власника акција Власничко учешће % 

1. Цармеусе Еастерн Еуропе 65,9593103 

2. Бохемиан Lиме 25,000000 

3. Преф а.д. Бања Lука 2,3028403 

4. Интеграл Инжењеринг а.д. Бања Lука 1,8384093 

5. Фонд за реституцију РС а.д. Бања Lука 1,1514201 

6. Остали 3,7480200 

 Укупно учесници концентрације (1+2) 90,9593103 

Извор: подаци из Пријаве 

 

2. Обавеза пријаве концентрације 

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

учесници концентрације продајом роба и/или услуга остваре на свјетском тржишту 100 
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милијуна 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 милијуна КМ по завршном рачуну у години која је претходила 

концентрацији, или ако је њихово заједничко учешће на релевантном тржишту веће од 

40,0%. 
 

Укупни годишњи приходи учесника концентрације (са повезаним привредним 

друштвима):   
                                         Табела 5.  

Р.б. Привредни субјекат Свијет   Босна и 

Херцеговина  

ЕВРО КМ КМ 

1. Фабрика креча Добој - 13.782.175,27 22.863.069,84 

2. Рудник кречњака Добој - - 4.372.505,23 

3. Carmeuse Group /Carmeuse Holding  1.208.400.000,00 2.363.424.972,00 23.956.196,09 

Извор: Подаци из Пријаве  

 

Укупан приход привредног субјекта Carmeuse Group /Carmeuse Holding ( укључује приходе 

повезаних друштава учесника концентрације – привредног субјекта Carmeuse Eastern 
Europe и привредног субјекта Bohemian Lime) на свјетском тржишту у 2011. години је 

2.363.424.972,00 КМ, док укупан приход на тржишту Босне и Херцеговине износи 

23.956.196,09 КМ (укључује укупан приход повезаног друштва – привредног субјекта 
Фабрика креча Добој 22.863.069,84 КМ и приход од 1.093.126,25 КМ од привредног 

субјекта Рудник кречњака Добој на основу власничког учешћа од 25,0%). 

 
Будући да привредни субјекат Рудник кречњака Добој има укупан приход мањи од 8. 

милијуна КМ (остварио укупан приход од 4.372.505,23 КМ), учесници концентрације 

(привредни субјекат Carmeuse Eastern Europe, привредни субјекат Bohemian Lime и 

привредни субјекат Рудник кречњака Добој) не испуњавају услов (оствареног укупног 
прихода) за обавезу пријаве концентрације, из члана 14. став (1) тачка б) Закона. 

 

Годишњи приход представља укупан приход (без пореза на додатну вриједност и других 
пореза), у смислу члана 9. тачка х) Одлуке о начину подношења пријаве и критеријума за 

оцјену концентрација привредних субјеката. 

 

3. Правни оквир оцјене трансакције /концентрације 

 

Конкуренцијски савјет у проведби поступка оцјене концентрације је примијенио 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 субјеката.  

 
Конуренцијски савјет у обзир је узео и одредбе Закона о преузимању акционарских 

/дионичарских друштава («Службени гласник РС», бр. 65/08 и 92/09).  

 

Конкуренцијски савјет је, на основу члана 43. став (7) Закона, користио судску праксу 
Еуропског суда и одлуке Еуропске комисије, те примјенио критеријуме и стандарде из 

Обавијести Еуропске комисије о израчуну укупног прихода у складу са Одредбом Вијећа 

(ЕЕЗ) број: 4064/89 о контроли концентрације привредних субјеката. 
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4. Анализа релевантног  тржишта  

 
Релевантно тржиште концентрације, у смислу члана 3. Закона, те чл. 4. и 5. Одлуке о 

утврђивању релевантног тржишта, чини тржиште одређених производа /услуга који су 

предмет обављања дјелатности на одређеном географском тржишту.  

 
Одредба члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште у 

производном смислу обухвата све производе и/или услуге које потрошачи и/или 

корисници сматрају међусобно замјењивим, под прихватљивим условима, имајући у виду 
особито њихове битне карактеристике, квалитет, уобичајну намјену, начин употребе, 

услове продаје и цијене.  

 
Одредба члана 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. 

 

Конкуренцијски савјет у намјераваној концентрацији привредног субјекта Carmeuse Eastern 
Europe (и повезаног друштва Bohemian Lime) и привредног субјекта Рудник кречњака 

Добој је утврдио релевантно тржиште производа, узимајући исклјучиво у обзир као 

претежне регистроване дјелатности привредног субјекта Рудник кречњака Добој  
производњу, прераду и продају кречњака. 

 

Будући да привредни субјекат Рудник кречњака Добој своје производе дистрибуира 

(продаје) на цијелој територији Босне и Херцеговине Конкуренцијски савјет је утврдио 
Босну и Херцеговину као релевантноно географско тржиште намјераване концентрације.  

 

Према подацима из Пријаве привредни субјекат Рудник кречњака Добој има учешће од 
5,78% на релевантном тржишту, и исти се неће мјењати након стицања контроле у 

основном капиталу привредног suбјekta Carmeuse Eastern Europe (и привредног субјекта 

Bohemian Lime) у привредном учеснику Рудник кречњака Добој, јер исти немају повезаних 

привредних субјеката на релевантном тржишту у Босни и Херцеговини. 
 

Конкуренцијски савјет у трансакцији привредног субјекта Carmeuse Eastern Europe (и 

повезаног друштва Bohemian Lime) и привредног субјекта Фабрика креча Добој није 
утврђивао релевантно тржиште (производа и географско тржиште) јер се не ради о 

концентрацији, у смислу члана 12. став (1) Закона. 

 

5. Оцјена пријаве концентрације  

 

Према подацима из Пријаве предметна трансакција /концентрација је проведена дана 4. и 

5. априла 2012. године на Бањалучкој берзи купопродајом акција с правом гласа, на основу 
одредби Закона о преузимању акционарских друштава и другим важећим прописима. 

 

Конкуренцијски савјет је утврдио да се трансакција привредног субјекта Carmeuse Eastern 
Europe, привредног субјекта Bohemian Lime (оба привредна субјекта су повезана друштва у 

саставу Carmeuse Group) и привредног субјетка Фабрика креча Добој не сматра 

концентрацијом, у смислу члана 12. ст. (1) и (2) Закона, будући да привредни субјекат 
Bohemian Lime већ има контролу (од дана 28. марта 2008. године) над привредним 

субјектом Фабрика креча Добој посједовањем вечинског учешћа од 74.9999954% (Табела 
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1.) у основном капиталу, те се овом трансакцијом само повећава власничко учешће 

повезаних друштава /учесника концентрације, у саставу привредног субјекта Carmeuse 
Group, у привредном субјекту Фабрика креча Добој (Табела 2.). 

 

Конкуренцијски савјет је такође утврдио да концентрација привредног субјекта Carmeuse 

Eastern Europe, привредног субјекта Bohemian Lime (оба привредна субјекта су повезана 
друштва у саставу Carmeuse Group) и привредног субјекта Рудник кречњака Добој, не 

испуњава услове, у смислу члана 14. став (1) тачка б) Закона, односно није испуњен услов 

укупног годишњег прихода у Босни и Херцеговини од продаје роба /услуга од најмање 8 
милијуна КМ у години која је претходила концентрацији - у 2011. години (остварен укупан 

приход 4.372.505,23 КМ) (Табела 5.), нити су остварили учешће на релевантном тржишту 

веће од 40,0%, јер привредни субјекат Рудник кречњака Добој има учешће на релевантном 
тржишту од 5,78% (у години која је претходила концентрацији - у 2011. години).  

 

Узимајући у обзир изнесено, Конкуренцијски савјет је одлучио као у диспозитиву овог 

Закључка. 
 

6. Административна такса 

 
Подносилац пријаве на овај Закључак, у складу с чланом 2. став (1) тарифни број 108. 

тачка ц) Одлуке о административним таксама у вези с процесним радњама пред 

Конкуренцијским савјетом («Службени гласник БиХ», број 30/06) је дужан платити 
административну таксу у износу од 1.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне и 

Херцеговине. 

 

7. Поука о правном лијеку 

 

Против овога Закључка није дозвољена жалба.  

 
Незадовољна странка може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у 

року од 30 дана од дана пријема, односно објављивања овога Закључка. 

 

  

                    Предсједник    

 

                                           Ибрица Lакишић 

 

 

 

 

 

 

 

 


