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BOSNA I HERCEGOVINA 

              Konkurencijsko vijeće 

 

 
                БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

             Koнкурeнциjски сaвjeт 

 

 

Број: УП-06-26-1-013-23/17 

Сарајево: 11.01.2018. године 

 

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

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

концентрације привредног субјекта ''AC FOOD'' д.о.о. Велика Кладуша, Поље бб, 77230 Велика 

Кладуша, запримљеној дана 14.06.2017. године под бројем: УП-06-26-1-013-1/17, 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на 16. (шеснаестој) сједници одржаној дана 

11.01.2018. године, донио је   

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта ''AC FOOD'' д.о.о. Велика Кладуша, 

Поље бб, 77230 Велика Кладуша, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу 

члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.  

 

2. Овај Закључак биће објављен у ''Службеном гласнику БиХ'', службеним гласилима ентитета 

и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Конкуренцијски савјет је дана 14.06.2017. године, под бројем: УП-06-26-1-013-1/17, запримио 

Пријаву концентрације (у даљем тексту: Пријава) између привредног субјекта ''AC FOOD'' д.о.о. 

Велика Кладуша, Поље бб, 77230 Велика Кладуша, који је уједно и подносилац пријаве (у даљем 

тексту: ''AC FOOD'' или Подносилац пријаве) и привредног субјекта ''GADŽO-COMERC'' д.о.о. 

Илиџа, Исмета Алајбеговића Шербе бр. 3, 71000 Сарајево (у даљем тексту: ''GADŽO-COMERC''). 

 

Пријава се односи на стицање контроле привредног субјекта ''AC FOOD'' над дијелом привредог 

субјекта ''GADŽO-COMERC'' закључивањем споразума о преносу послова којим стиче могућност 

остваривања доминантног утицаја над њим, а у складу са чланом 12. став (1), тачка (б) под 3) и 

чланом 12. став (2) Закона о конкуренцији (''Службени гласник БиХ'', бр. 48/05, 76/07 и 80/09) (у 

даљем тексту Закон). 

 

Увидом у сву достављену документацију, утврђено је да је Пријава поднесена у прописаном 

року, у складу са чланом 16. став (1) Закона, али да није потпуна у смислу члана 30. Закона.  

 

Конкуренцијски савјет је од Подносиоца пријаве затражио допуну Пријаве актима: број: УП-06-

26-1-013-2/17 од 11.07.2017. године, број: УП-06-26-1-013-5/17 од 04.08.2017. године, број: УП-

06-26-1-013-7/17 од 07.09.2017. године, број: УП-06-26-1-013-9/17 од 20.09.2017. године, број: 

УП-06-26-1-013-13/17 од 26.10.2017. године, број: УП-06-26-1-013-15/17 од 13.11.2017. године и 

број: УП-06-26-1-013-17/17 од 30.11.2017. године.  

 

Подносилац пријаве доставио је тражену допуну поднесцима: број: УП-06-26-1-013-3/17 од 

19.07.2017. године, број: УП-06-26-1-013-4/17 од 24.07.2017. године, број: УП-06-26-1-013-6/17 

од 16.08.2017. године, број: УП-06-26-1-013-8/17 од 18.09.2017. године, број: УП-06-26-1-013-
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12/17 од 16.10.2017. године, број: УП-06-26-1-013-14/17 од 06.11.2017. године, број: УП-06-26-1-

013-16/17 од 23.11.2017. године и број: УП-06-26-1-013-20/17 од 26.12.2017. године. 

 

Након анализе поднесене Пријаве, Конкуренцијски савјет је дана 11.01.2018. године под бројем 

УП-06-26-1-013-21/17, Подносиоцу пријаве издао Потврду о пријему комплетне и уредне 

пријаве, у смислу члана 30. став (3) Закона. 

 

Према наводима Подносиоца пријаве, исти није поднио и нема намјеру подијети захтјев за 

оцјену концентрације овлаштеним тијелима изван територије Босне и Херцеговине. 

 
1. Учесници концентрације 

 

Учесници концентрације су привредни субјекти  ''AC FOOD'' и ''GADŽO-COMERC'' 

 

1.1. Привредни субјекат ''AC FOOD''  

 

Привредни субјекат ''AC FOOD'', пуним називом ''AC FOOD'' друштво са ограниченом 

одговорношћу за примарну производњу, прераду, трговину и транспорт, са сједиштем на адреси 

Поље бб, Велика Кладуша, 77230 Велика Кладуша, основан је 09.01.2017. године. 

 

Према рјешењу о регистрацији број: 07-0-Рег-17-000003 од 09.01.2017. године и рјешењу о 

измјенама података број: 07-0-Рег-17-000225 од 18.04.2017. године, привредни субјекат ''AC 

FOOD'' уписан је код Општинског суда у Бихаћу под матичним бројем: 17-01-0001-17 (ЈИБ: 

4400856610007), са основном дјелатности производње какаа, чоколаде и сластичарских 

производа. 

 

Пивредни субјекат ''AC FOOD'' је у 100% власништву привредног субјекта ''AS HOLDING'' 

д.о.о. Јелах, 74260 Тешањ, који је према актуелном изводу из судског регистра Општинског 

суда у Зеници број: 043-0-RegZ-16-003269 од 15.12.2016. године, регистрован под матичним 

број: 43-01-0572-16  (ЈИБ:4218943620008), са основном дјелатности савјетовања у вези с 

пословањем и осталим управљањем.  

 

Привредни субјекат ''AS HOLDING'' д.о.о. Јелах налази се у власништву физичких лица Хрвић 

Русмира, Вуково бб, 74260 Тешањ, са 25% власничког удијела и Хрвић Сулејмана, Вуково бб, 

74260 Тешањ, са 75% власничког удијела.  

 

Повезана друштва привредног субјекта ''AC FOOD'' која учествују на релевантном тржишту су 

привредни субјекат ''AS'' д.о.о. Јелах, Индустријска зона ''Економија'' бб, 74260 Тешањ (са 100% 

власничког удијела физичког лица Хрвић Сулејмана), те његова зависна друштва ВИСПАК д.д. 

Високо, Озраковићи бб, 71300 Високо и КЛАС д.д. Сарајево, Паромлинска 43, 71000 Сарајево. 

 

1.2. Привредни субјекат ''GADŽO-COMERC''  

 

Привредни субјекат ''GADŽO-COMERC'', пуним називом Привредно друштво за производњу, 

промет и услуге ''GADŽO-COMERC'' д.о.о. Илиџа, са сједиштем на адреси ул. Исмета 

Алајбеговића Шербе бр. 3, Сарајево, 71210 Илиџа, чија је основна дјелатност неспецијализована 

трговина на велико, према рјешењу о регистрацији број: 065-0-Рег-10-001884 од 22.07.2010. 

године и актуелном изводу из судског регистра број: 065-0-РегЗ-17-003668 од 11.05.2017. 

године, уписан је код Општинског суда у Сарајеву под матичним бројем: 65-01-0055-11 (стари 

број: 1-16137) (ЈИБ: 4200342030002). 
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Пивредни субјекат ''GADŽO-COMERC'' је у 100% власништву физичког лица Гаџо Мустафе ул. 

Абдестхана бр. 3, 71000 Сарајево. 

           

Привредни субјекат ''GADŽO-COMERC'' нема повезаних друштава у којима има 10% или више 

удјела у основном капиталу или 10% или више права гласа. 

 

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 критеријумима за оцјену 

концентрација привредних субјеката (''Службени гласник БиХ'', бр. 34/10). 

 

3. Правни основ и облик концентрације 

 

Правни основ концентрације у смислу члана 12. став (1) тачка б) под 3) и члана 12. став (2) 

Закона је стицање контроле једног привредног субјекта над дијелом другог привредног субјекта 

закључивањем споразума о преносу послова којима се стиче могућност остваривања 

преовладавајућег утицаја једног привредног субјекта над дијелом другог привредног субјекта. 

 

Стицање контроле настало je Споразумом о преносу послова број: 50-6-2/17, који је закључен 

дана 31.05.2017. године између привредних субјеката ''AC FOOD'' и ''GADŽO-COMERC'', којим 

је привредни субјекат ''AC FOOD'' преузео сва права и обавезе по Уговорима о закупу бр. 159, 

160 и 161 од 28.01.2013. године, које има потписане привредни субјекат ''GADŽO-COMERC'' са 

привредним субјектом Агрокомерц д.д. Велика Кладуша, Трг Ахмета Мржљака бр. 1, 77230 

Велика Кладуша. 

 

Наведеним Уговорима привредни субјекат Агрокомерц д.д. Велика Кладуша дао је привредном 

субјекту ''GADŽO-COMERC'' у закуп пословни простор са припадајућом опремом, омогућио 

ангажирање потребног броја оспособљених радника, те уступио на криштење права жига 

Агрокомерц. 

 

4. Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште за предметну концентрацију одређено је према основној делатности и 

географском подручју на којем учесници у концентрацији обављају делатност. 

 

Узимајући у обзир делатности које обављају учесници у концентрацији, а посебно дјелатности 

које су предмет Споразума о преносу послова, Конкуренцијски савјет је као релевантно тржиште 

производа у конкретном случају одредио тржиште производње и продаје зачина, чоколадe, чоко 

намаза, супа/јуха, кекса, вафла, бисквита и конзервисаног поврћа. 

 

Узимајући у обзир територију на којој послују учесници у концентрацији, Конкуренцијски савјет 

је као релевантно тржиште у географском смислу одредио тржиште територије Босне и 

Херцеговине. 

 

Слиједом наведеног, под релевантним тржиштем предметне концентрације сматра се тржиште 

производње и продаје продаје зачина, чоколаде, чоко намаза, супа/јуха, кекса, вафла, бисквита и 

конзервисаног поврћа у Босни и Херцеговини. 
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5. Обавеза 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, 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%. 

 

5.1. Обавеза пријаве концентрације по основу укупног годишњег прихода 
 

Укупан годишњи приход који су остварили учесници у концентрацији у 2016. години, као 

години која је предходила концентрацији, приказан је у Табели бр. 1, како слиједи.  

 

  Табела бр. 1 

Укупан приход учесника у концентрацији остварен у 2016. години 

Привредни субјекат ''AC FOOD'' ''GADŽO-COMERC'' 

Босна и Херцеговина (..)**1 (..)** 

Свијет (..)** (..)** 

Извор: подаци из Пријаве 

 

Према подацима из Табеле бр. 1 учесници концентрације нису испунили услов за обавезну 

пријаву концентрације који се односи на укупан годишњи приход остварен на тржишту Босне и 

Херцеговине. 

 

5.2. Обавеза пријаве концентрације по основу учешћа на релевантном тржишту 
 

Процјена тржишног учешћа учесника у концентрацији и њихових конкурената на релевантном 

тржишту у 2016. години (Табеле бр. 2-6) дата је на основу података истраживачко-консултантске 

компаније ''TRON System'' д.о.о. Сарајево и података Подносиоца пријаве, а изведена је на основу 

прихода од продаје релевантних производа остварених у 2016. години на тржишту Босне и 

Херцеговине.  

             

         Табела бр. 2 

Производња и продаја зачина у 2016. години на тржишту БиХ 

Ред. 

бр. 

 

 

.b. 

Привредни субјекат Приход (КМ) 
Тржишни  

удио (%) 

1. (..)** (..)** (..)** 

2. (..)** (..)** (..)** 

3. (..)** (..)** (..)** 

4. (..)** (..)** (..)** 

5. (..)** (..)** (..)** 

6. (..)** (..)** (..)** 

7. (..)** (..)** (..)** 

                                                 
1 подаци представљају пословну тајну у смислу члана 38. Закона о конкуренцији 
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8. (..)** (..)** (..)** 

9. (..)** (..)** (..)** 

10. (..)** (..)** (..)** 

11. (..)** (..)** (..)** 

12. (..)** (..)** (..)** 

13. (..)** (..)** (..)** 

14. (..)** (..)** (..)** 

 Укупно 6.958.724,39 100,00% 

 Укупно (14+13) 29.353,46 0,42% 

 Укупно (11+12+13+14) 1.975.785,39 28,39% 

Извор: подаци из Пријаве 

 

Према подацима из Табеле бр. 2 тржишни удио учесника у концентрацији у производњи и 

продаји зачина у 2016. години на тржишту Босне и Херцеговне износи 0,42%, док тржишни удио 

заједно са повезаним друштвима износи 28,39%. 

 

  Табела бр. 3 

Производња и продаја чоколаде и чоко намаза у 2016. години на тржишту БиХ 

Ред. 

бр. 
Привредни субјекат Приход (КМ) 

Тржишни 

удио (%) 

1. (..)** (..)** (..)** 

2. (..)** (..)** (..)** 

3. (..)** (..)** (..)** 

4. (..)** (..)** (..)** 

5. (..)** (..)** (..)** 

6. (..)** (..)** (..)** 

7. (..)** (..)** (..)** 

8. (..)** (..)** (..)** 

9. (..)** (..)** (..)** 

10. (..)** (..)** (..)** 

11. (..)** (..)** (..)** 

12. (..)** (..)** (..)** 

13. (..)** (..)** (..)** 

14. (..)** (..)** (..)** 

15. (..)** (..)** (..)** 

16. (..)** (..)** (..)** 

17. (..)** (..)** (..)** 

18. (..)** (..)** (..)** 

 Укупно 99.308.855,40 100,00% 

 Укупно (17+18) 50.148,65 0,05% 

 Укупно (15+16+17+18) 4.465.825,40 4,50% 

    Извор: подаци из Пријаве 

 

Према подацима из Табеле бр. 3 тржишни удио учесника у концентрацији у производњи и 

продаји чоколаде и чоко намаза у 2016. години на тржишту Босне и Херцеговне износи 0,05%, 

док тржишни удио заједно са повезаним друштвима износи 4,50%. 
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                    Табела бр. 4 

Производња и продаја супа/јуха у 2016. години на тржишту БиХ 

Ред. 

бр. 
Привредни субјекат Приход (КМ) 

Тржишни 

удио (%) 

1. (..)** (..)** (..)** 

2. (..)** (..)** (..)** 

3. (..)** (..)** (..)** 

4. (..)** (..)** (..)** 

5. (..)** (..)** (..)** 

6. (..)** (..)** (..)** 

7. (..)** (..)** (..)** 

8. (..)** (..)** (..)** 

9. (..)** (..)** (..)** 

10. (..)** (..)** (..)** 

11. (..)** (..)** (..)** 

12. (..)** (..)** (..)** 

13. (..)** (..)** (..)** 

14. (..)** (..)** (..)** 

15. (..)** (..)** (..)** 

16. (..)** (..)** (..)** 

17. (..)** (..)** (..)** 

18. (..)** (..)** (..)** 

19. (..)** (..)** (..)** 

20. (..)** (..)** (..)** 

21. (..)** (..)** (..)** 

22. (..)** (..)** (..)** 

23. (..)** (..)** (..)** 

 Укупно 47.867.308,08 100,00% 

 Укупно (22+23) 10.031,65 0,02% 

 Укупно (21+22+23) 1.985.866,08 4,15% 

Извор: подаци из Пријаве 

 

Према подацима из Табеле бр. 4 тржишни удио учесника у концентрацији у производњи и 

продаји супа/јуха у 2016. години на тржишту Босне и Херцеговне износи 0,02%, док тржишни 

удио заједно са повезаним друштвима износи 4,15%. 

 

                    Табела бр. 5 

Производња и продаја кекса, вафла и бисквита у 2016. години на тржишту БиХ 

Ред. 

бр. 
Привредни субјекат Приход (КМ) 

Тржишни 

удио (%) 

1. (..)** (..)** (..)** 

2. (..)** (..)** (..)** 

3. (..)** (..)** (..)** 

4. (..)** (..)** (..)** 
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5. (..)** (..)** (..)** 

6. (..)** (..)** (..)** 

7. (..)** (..)** (..)** 

8. (..)** (..)** (..)** 

9. (..)** (..)** (..)** 

10. (..)** (..)** (..)** 

11. (..)** (..)** (..)** 

12. (..)** (..)** (..)** 

13. (..)** (..)** (..)** 

14. (..)** (..)** (..)** 

15. (..)** (..)** (..)** 

 Укупно 65.391.078,83 100,00% 

 Укупно (14+15) 3.073.434,00 4,70% 

 Укупно (12+13+14+15) 18.178.590,83 27,80% 

Извор: подаци из Пријаве 

 

Према подацима из Табеле бр. 5 тржишни удио учесника у концентрацији у производњи и 

продаји кекса, вафла и бисквита у 2016. години на тржишту Босне и Херцеговне износи 4,70%, 

док тржишни удио заједно са повезаним друштвима износи 27,80%. 

 

                    Табела бр. 6 

Производња и продаја конзервисаног поврћа у 2016. години на тржишту БиХ 

Ред. 

бр. 
Привредни субјекат Приход (КМ) 

Тржишни  

удио (%) 

1. (..)** (..)** (..)** 

2. (..)** (..)** (..)** 

3. (..)** (..)** (..)** 

4. (..)** (..)** (..)** 

5. (..)** (..)** (..)** 

6. (..)** (..)** (..)** 

7. (..)** (..)** (..)** 

8. (..)** (..)** (..)** 

9. (..)** (..)** (..)** 

10. (..)** (..)** (..)** 

11. (..)** (..)** (..)** 

12. (..)** (..)** (..)** 

13. (..)** (..)** (..)** 

14. (..)** (..)** (..)** 

15. (..)** (..)** (..)** 

16. (..)** (..)** (..)** 

17. (..)** (..)** (..)** 

18. (..)** (..)** (..)** 

19. (..)** (..)** (..)** 
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20. (..)** (..)** (..)** 

21. (..)** (..)** (..)** 

22. (..)** (..)** (..)** 

 Укупно 102.180.973,17 100,00% 

 Укупно (21+22) 66.692,17 0,07% 

Извор: подаци из Пријаве 

 

Према подацима из Табеле бр. 6 тржишни удио учесника у концентрацији у производњи и 

продаји конзервисаног поврћа у 2016. години на тржишту Босне и Херцеговне износи 0,07%. 

 

Анализом података из Табела бр. 2-6 утврђено је да учесници концентрације нису испунили 

услов за обавезну пријаву концентрације који се односи на заједнички тржишни удио на 

релевантном тржишту, а који мора бити већи од 40,0%, у смислу члана 14. став (1) тачка б) 

Закона.  

 

На основу свега наведеног, привредни субјект ''AC FOOD'' није био у обавези поднијети пријаву 

концентрације, те је Конкуренцијски савјет одлучио као у диспозитиву овог Закључка. 

 

6. Административна такса 

 

Nа овај Закључак Подносилац пријаве је дужан платити административну таксу у укупном 

износу од 1.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине, 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).  

 

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. 

 

 

 Предсједник 

 

  Иво Јеркић 


