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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 
 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

На основу члана 25. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији  (“Службени  гласник  

БиХ”,  бр. 48/05, 76/07 и 80/09) Конкуренцијски савјет на 104.сједници одржаној дана 

23.03.2010. године, је донио  

 

 

ОДЛУКУ 

 

О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОЦЈЕНУ 

КОНЦЕНТРАЦИЈА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

(Предмет) 

 

Овом Одлуком се одређују подносиоци пријаве намјере концентрације привредних 

субјеката, начин подношења, садржај и облик пријаве, документација и подаци који се 

достављају уз пријаву, облик и садржај обавијести о стицању дионица или учешћа у 

привредним субјектима те критеријуми за оцјену допуштености концентрације привредних 

субјеката у поступцима које води Конкуренцијски савјет према одредбама Закона о 

конкуренцији (у даљем тексту: Закон). 

 

II ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 

Члан 2. 

(Обавеза пријаве  концентрације) 

 

Намјеравану концентрацију привредних субјеката из члана 12. Закона, учесници 

концентрације су обавезни  пријавити и то : 

а)  привредни субјекти са сједиштем и пребивалиштем у иностранству уколико су 

испуњени услови из члана 14. тачке а) и б) Закона, и 

б) привредни субјекти са сједиштем и пребивалиштем у Босни и Херцеговини уколико 

су испуњени    услови из члана 14. тачка б) Закона. 

 

Члан 3. 

(Подносилац пријаве) 

 

(1) Обавезу подношења пријаве, уз испуњене услове из члана 14. Закона, има:  

a) преузимач код припајања привредних субјеката односно заједнички 

привредни субјекти који учествују у спајању; 

б) стицатељ контроле или доминантног утицаја једног, односно више 

привредних субјеката (стицатељи) над другим, односно над више других 

привредних субјеката или дијелом другог привредног субјекта, односно 

дијеловима других привредних  субјеката; 

ц)  стицатељ већине дионица или учешћа или већине права гласа, или на други 

начин у складу са одредбама Закона; 
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д)  сви учесници у заједничком улагању на дугорочној основи или учесник у 

заједничком улагању којег су остали учесници одредили као свог 

заједничког представника, код стварања заједничког улагања на дугорочној 

основи (joint venture); 

е)  понудилац, код стицања контроле или доминантног утицаја на основу 

јавне понуде (нарочито на начин да се стиче већина дионица или 

учешћа или већина права гласа). 
 

(2) Обавезу подношења пријаве имају сви учесници у концентрацији, у 

случајевима који нису обухваћени ставом (1) овог члана, који подносе 

заједничку пријаву или је подноси учесник којег су остали учесници у 

концентрацији одредили као свог заједничког представника. 
 

Члан 4. 

(Рок за подношење пријаве) 

 

(1) Привредни субјекти учесници концентрације су обавезни Конкуренцијском савјету 

пријавити намјеру провођења концентрације на начин прописан овом Одлуком, у року не 

дужем од 15 дана од дана закључивања уговора / споразума, објављивања јавне понуде 

дионица или стицања контроле, зависно од тога шта наступи раније, у смислу члана 16. 

став (1) Закона.  

 

(2) Пријава концентрације може се поднијети Конкуренцијском савјету и када учесници 

концентрације докажу своју намјеру за концентрацијом закљученим начелним споразумом, 

меморандумом о разумијевању, писмом намјере или јавним објављивањем намјере за 

понуду куповине. 

 

III ОБЛИК ПРИЈАВЕ 

 

Члан 5. 

(Облик и начин попуњавања пријаве) 

 

(1) Уз пријаву, поднесену у писаном облику на папиру формата А4, доставља се и 

пријава у електронском облику, као и њени прилози . 

 

(2) Подносилац пријаве попуњава пријаву, на сљедећи начин: 

a) сваки податак наведен у члану 8. и 9. ове Одлуке мора бити уписан на 

посебном листу, уз могућност да се дода онолико листова колико је 

потребно да се тај податак детаљно и потпуно изложи; 

б) редни број и тачан назив сваког податка, према редослиједу како су ти   

подаци наведени у члану 8. и 9. ове Одлуке, уписује се на врху листа; 

ц)  испод броја и назива податка: 

- уписује податке, односно даје детаљан и потпун опис околности које се 

односе на пријављену концентрацију; 

- уписује да податак није релевантан за оцјену пријављене концентрације 

и наводи разлоге за то; 

- у случајевима из члана 14. став (2) ове Одлуке наводи од кога је и када 

податке покушао прибавити, разлоге због којих податке није могао 

прикупити и гдје би Конкуренцијски савјет требао прибавити 

недостајуће податке. 
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д) иза текста који се односи на поједини податак наводи доказе, анализе,   

дијаграме или друге документе којима се доказују наводи уз поједину 

тачку, а који се достављају у прилогу пријаве; 

 

е) према потреби наводи и друге податке и описе за које сматра да би могли 

помоћи Конкуренцијском савјету при доношењу оцјене пријављене 

концентрације; 

 

ф) на крају пријаве на посебном листу уписује »Додаци уз пријаву«, гдје се 

набрајају сва документа, писани докази, анализе и дијаграми које прилаже 

уз пријаву. 
 

Члан 6. 

(Докази) 

 

Подносилац пријаве дужан је прибавити и доставити све податке, исправе и доказе 

потребне за оцјену допуштености пријављене концентрације у смислу одредаба Закона и 

ове Одлуке. 

 

Члан 7. 

(Језик пријаве и број примјерака) 

 

(1) Пријава, додаци и друга документација која се доставља уз пријаву подносе се на 

једном од службених језика који су у употреби у Босни и Херцеговини и у једном 

примјерку.  

 

(2) Уколико је оригинал пријаве, прилога уз пријаву или документација која се 

доставља уз пријаву на страном језику, поднослац пријаве обавезан је, уз оригинал 

или овјерену копију оригинала, доставити и њен овјерени превод на једном од 

службених језика који су у употреби у Босни и Херцеговини. 

 

(3) Конкуренцијски савјет у одређеним случајевима може затражити да се уз оригинал 

пријаве и прилога достави и једна или више копија цијеле пријаве и свих прилога 

који не морају бити овјерени. 

 

Члан 8. 

(Истинитост података и пословна тајна) 

 

(1) Подаци наведени у пријави морају бити истинити и потпуни. 

 

(2) Подносилац пријаве уз сваки податак у пријави, као и уз прилоге и друге доказе је 

дужан јасно означити податке на које се примјењују одредбе о пословној тајни из 

члана 38. став (2) Закона.  

 

(3) Пословном тајном неће се сматрати подаци који у пријави не буду означени на 

начин описан у ставу (2) овог члана, као и сви они подаци који су у пријави 

означени као тајни или повјерљиви у смислу става (2) овога члана, а за које је 

Конкуренцијски савјет утврдио да су на било који начин већ објављени или 

познати јавности. 

 

IV САДРЖАЈ ПРИЈАВЕ 
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Члан 9. 

(Обавезни садржај пријаве) 

 

Пријава мора садржавати сљедеће податке: 

 

a) име (или назив привредног субјекта) сједиште и предмет пословања подносилаца 

пријаве; 

б)  име (или назив привредног субјекта), сједиште и предмет пословања свих учесника 

концентрације; 

 

ц) име и овлаштења заступника или овлаштене особе која подноси пријаву као 

представник подносиоца пријаве; 

 

д)  име, адресу, број телефона, број телефакса и e-mail адресу особе коју је подносилац 

пријаве одредио као особу задужену за контакте и сарадњу са Конкуренцијским 

савјетом, ако је ријеч о особи различитој од особе која подноси пријаву; 

 

е)   детаљан опис правног облика концентрације; 

 

ф)  правни основ концентрације (назив документа, пословни број, име или компанију 

странака у конкретном правном послу, мјесто и датум склапања правног посла), на 

примјер: 

- уговор /споразум о спајању; 

- уговор /споразум о припајању или одговарајуће одлуке органа привредних 

субјеката; 

- начелни уговор / споразум о спајању или припајању; 

- меморандум о разумијевању; 

- писмо намјере потписано од свих учесника концентрације; 

- уговор /споразум којим се стичу дионице или учешћа;  

- уговор /споразум о вођењу послова; 

- уговор /споразум о преносу добити; 

- одлука о измјени статута, одлука (или уговор) о оснивању привредног субјекта 

или који други акт који неком од учесника даје доминантан утицај; 

- уговор /споразум о закупу имовине који неком од учесника даје доминантан 

утицај; 

- јавна понуда за преузимање; 

- јавна објава намјере за понуду куповине дионица; 

- уговор /споразум о заједничком улагању. 

 

г)  годишњи финансијски извјештај за годину која је претходила концентрацији 

(биланс стања и биланс успјеха, извјештај о добити/губитку, о новчаним токовима, 

о промјени главнице, рачуноводствене политике и биљешке уз финансијске 

извјештаје, подаци о висини уплаћених премија за осигуравајућа друштава) као и 

друге извјештаје из којих је видљиво финансијско стање учесника концентрације; 

 

х) укупан годишњи приход (пословни приходи, финансијски приходи, ванредни и 

остали приходи) учесника концентрације након одбијеног пореза на додану 

вриједност, других пореза који се директно односе на промет и рабат, у смислу 

члана 14 и 15. Закона, исказан посебно за сваког учесника концентрације: 

- на свјетском нивоу; 
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- на тржишту Босне и Херцеговине. 

 

и) утврђивање релевантног тржишта на којем дјелују учесници концентрације и 

привредни субјекти под њиховом контролом или привредни субјекти који их 

контролишу и процјена њихових тржишних учешћа, прије и након провођења 

концентрације; 

 

ј)  попис и процјену тржишних учешћа главних тржишних конкурената учесника 

концентрације на релевантном тржишту; 

 

к)  структуру посједника дионица и/или учешћа у привредном субјекту над којим се 

стиче контрола односно доминантан утицај, прије и након провођења 

концентрације (изражена у постотцима); 

 

л)  попис других привредних субјеката на релевантном тржишту у којима учесници 

концентрације појединачно или заједно имају 10% или више учешћа односно 10% 

или више права гласа, уз кратки опис основне дјелатности тих привредних 

субјеката (повезана друштва); 

 

м) попис свих привредних субјеката на релевантном тржишту у којима су чланови 

управе или надзорног одбора учесника концентрације истовремено чланови управе 

или надзорног одбора, уз кратак опис основне дјелатности тих привредних 

субјеката; 

 

н)  навођење других тијела овлаштених за оцјену концентрација изван територије 

Босне и Херцеговине којима је поднесен захтјев за оцјену исте концентрације или 

постоји намјера за подношење такве пријаве; 

 

о)  детаљан опис организације мреже дистрибуције и малопродаје производа и/или 

услуга на релевантном тржишту, са посебним описом мреже дистрибуције и 

малопродаје коју користе учесници концентрације (властита, уговорна и сл.); 

 

п) опис извршених или намјераваних истраживања и улагања у развој учесника 

концентрације (облик и врста улагања или истраживања, њихово значење за 

производњу и промет производа и/или услуга на релевантном тржишту, износ 

средстава која су у ту сврху уложена или се намјеравају уложити и сл.); 

 

р)  разлоге којима се концентрација правно и економски образлаже; 

 

с)  опис и детаљно образложење очекиваних погодности које ће настати проведбом 

концентрације са становишта интереса потрошача као што су нарочито: 

- снижавање цијена производа и/или услуга; 

- повећање квалитета производа и/или услуга; 

- увођење иновација; 

- повећање и проширивање могућности избора производа и/или услуга за 

потрошача: 

 

т)   потпис особе која је одговорна за тачност и истинитост података у пријави; 

 

у)  мјесто и датум подношења пријаве. 

 



 6 

Члан 10. 

(Други подаци у пријави) 

 

(1) Конкуренцијски савјет може тражити и достављање и других података, осим 

наведених у члану 9. ове Одлуке, за које сматра да би јој могли помоћи при оцјени 

концентрације, а нарочито: 

a) податке о броју запослених у привредним субјектима учесницима 

концентрације и броју запослених у свим привредним субјектима 

члановима концерна чији су чланови учесници концентрације; 

б)  листу пет највећих добављача и/или пет највећих купаца сваког од учесника 

концентрације, укључујући вриједност набавке; 

ц)  податке о вриједности и обиму продаје изражене у конвертибилним маркама 

односно броју комада или мјерних јединица коју су учесници 

концентрације остварили продајом производа и/или услуга на релевантном 

тржишту. 

 

(2) Подаци из става (1) овог члана достављају се за годину, која је претходила 

концентрацији. 
 

Члан 11. 

(Обавезни додаци уз пријаву) 

 

Подносилац пријаве, дужан је уз пријаву доставити примјерак оригинала или овјерене 

копије одређених  докумената /исправа и друге писане доказе, а нарочито: 

a) извод из регистра суда или другог регистра из којег су видљиви подаци о 

компанији, сједишту и предмету пословања подносиоца пријаве; 

 

б)  извод из регистра суда или другог регистра из којег су видљиви подаци о 

компанији, сједишту и предмету пословања свих учесника концентрације; 

 

ц)  пуноважну пуномоћ ако се пријава подноси преко овлаштене особе; 

 

д)  примјерак оригинала или овјерене копије правне основе концентрације из члана 8. 

ове Одлуке, уз овјерени превод на једном од службених језика који су у употреби у 

Босни и Херцеговини, уколико је оригинал на страном језику. 

 

е)  основне годишње финансијске извјештаје за учеснике концентрације за финансијску 

годину која је претходила концентрацији, са подацима о укупном приходу свих 

привредних субјеката учесника концентрације остварен продајом производа и/или 

услуга, након одбијеног пореза на додану вриједност, других пореза који се 

директно односе на промет и рабат: 

– на свјетском нивоу; 

– на тржишту Босне и Херцеговине. 

 

Ф) све расположиве анализе, студије, приказе или друге извјештаје припремљена за 

било којег члана управе, надзорног одбора или предсједника и/или чланове 

скупштине дионичара чији је предмет процјена и анализа концентрације са 

становишта стања тржишне конкуренције, услова и постојања стварних и 

потенцијалних тржишних конкурената на релевантном тржишту; 

 

г) графички приказ (дијаграм) организацијске структуре учесника концентрације и 
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повезаних друштава из којег су јасно видљиви: 

– међусобне везе између учесника концентрације и повезаних друштава; 

– учешћа које владајућа друштва имају у основном капиталу зависних друштава 

односно које друштва кћери имају у другим друштвима кћерима унутар групе 

односно концерна (изражена у постоцима). 

 

х)   извјештај управе којим се правно и економски образлаже концентрација; 

 

и)  одлуке других тијела овлаштених за оцјену концентрација изван територије Босне и 

Херцеговине (уколико је већ иста донесена) или дужан је навести да ли је поднио 

или ће поднијети захтјев за оцјену исте концентрације; 

 

ј)   потврда о плаћеној администартивној такси (Одлука о административним таксама у 

вези са процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом - ''Службени гласник 

БиХ'', број 30/06). 

 

 

Члан 12. 

(Други додаци уз пријаву) 

 

Конкуренцијски савјет, уз прилоге наведене у члану 10. ове Одлуке може затражити 

податке које сматра корисним при оцјени пријављене концентрације, а нарочито: 

a) основне годишње финансијске извјештаје за учеснике концентрације за три 

узастопне финансијске године које су претходиле концентрацији са подацима о 

укупном приходу свих привредних субјеката учесника концентрације остварен 

продајом производа и/или услуга, након одбијеног пореза на додану вриједност, 

других пореза који се директно односе на промет и рабат: 

- на свјетском нивоу; 

- на тржишту Босне и Херцеговине. 

 

б)  вриједност и обим производње и/или продаје, изражене у конвертибилним маркама, 

односно броју комада или мјерних јединица, коју су учесници концентрације 

остварили продајом производа и/или услуга на релевантном тржишту у три 

узастопне године, које су претходиле концентрацији. 

 

V ОДРЕДБЕ ЗА СЛУЧАЈЕВЕ СТИЦАЊА ДИОНИЦА ИЛИ УЧЕШЋА У 

БАНКАМА,ОСИГУРАВАЈУЋИМ ДРУШТВИМА И ДРУГИМ 

ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

 

Члан 13. 

(Облик и садржај обавјештења) 

 

(1) Банке, осигуравајућа друштва и друге финансијске институције, у случајевима из 

члана 12. став (3) Закона, дужне су обавијестити у писаном облику о стицању 

дионица или учешћа у другим привредним субјектима до којег је дошло у 

редовном пословању тих институција које укључује промет и посредовање 

вриједносним папирима за властити рачун или за рачун трећих особа (у даљем 

тексту: подносилац обавјештења). 

 

(2) Писано обавјештење нарочито садржи сљедеће податке: 

a) компанију и сједиште подносиоца обавјештења; 
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б)  компанију, сједиште и предмет пословања односно име и боравиште особe 

за коју је подносилац обавјештења стекао дионице или учешћа; 

ц) компанију, сједиште и предмет пословања привредних субјеката чије је 

дионице или учешћа подносилац обавјештења стекао; 

д) дионичку структуру односно структуру пословних учешћа привредних 

субјеката чије је дионице или пословнa учешћа подносилац обавјештења 

стекао (након стицања); 

е)  рок у којем подносилац обавјештења намјерава продати стечене дионице 

или учешћа. 

 

(3) Уз писано обавјештење се доставља: 

a) изјава подносиоца обавјештења да стечене дионице или учешћа држе 

привремено с намјером њихове даљње продаје; 

б)  изјава подносиоца обавјештења да се стеченим дионицама или пословним 

учешћима неће користити на начин који би му омогућавао било какав 

утицај на конкурентно понашање привредних субјеката чије је дионице или 

пословна учешћа стекао; 

ц) изјава подносиоца обавјештења да право гласа остварује само у сврху 

припреме продаје цијелог привредног субјекта чије је дионице или 

пословна учешћа стекао или продаје дијела тог привредног субјекта (у 

случају да остварује право гласа); 

д)  изјава подносиоца обавјести да права која произлазе из стечених дионица 

или учешћа неће користити на начин да на било који начин нарушава, 

ограничава или спречава тржишну конкуренцију нити ће подузимати било 

какве мјере у том правцу. 

 

Члан 14. 

(Захтјев за продужење рока) 

 

(1) Подносилац обавјештења захтјев за продужење рока, из члана 12. став (3) тачка а) 

Закона, мора поднијети најкасније петнаест (15) дана прије истека рока који је 

навео у обавјештењу (члан 12. став (2) тачка е) ове Одлуке). 

 

(2) Захтјев се подноси у писаном облику и садржи: 

a) разлоге због којих се продаја дионица или учешћа није могла обавити у 

утврђеном року; 

 

б)  раздобље за које се тражи продужење рока у којем ће продаја бити обављена 

које не може бити дуже од шест (6) мјесеци. 

 

(3) Конкуренцијски савјет ће донијети посебан закључак на достављени захтјев за 

продужење рока. 

 

VI ПРОВЈЕРА ПРИЈАВЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ 

 

Члан 15. 

(Провјера потпуности пријаве) 

 

(1) Конкуренцијски савјет након пријема пријаве утврђује је ли пријава поднесена од 

овлаштене особе, да ли садржи прописане податке и прилоге, овјереност копија и 

преводе на једном од службених језика Босне и Херцеговине. 



 9 

 

(2) У случају да подносилац пријаве, из оправданих разлога и унаточ учињеним 

настојањима, није у могућности прибавити неки од података или докумената 

обавезног садржаја пријаве, то ће писано утврдити на одговарајућем мјесту у 

пријави уз навођење: 

a) од кога је и када податке или документе покушао прибавити; 

б)   разлоге из којих податке или документе  није могао прикупити; 

ц)  гдје би Конкуренцијски савјет требао прибавити недостајуће податке или 

документе. 

 

(3) Конкуренцијски савјет, у случају описаном у ставу (2) овог члана, може од 

подносиоца пријаве затражити да умјесто недостајућих података у писаном облику 

достави властите анализе и процјене стања и ситуација на које се недостајући 

подаци односе. 

 

(4) Пријава концентрације са свим подацима наведеним у члану 8. ове Одлуке и 

одговарајућим додацима из члана 10. ове Одлуке сматраће се потпуном пријавом. 
 

Члан 16. 

(Потврда о поднесеној пријави) 

 

(1) Када утврди да је пријава потпуна, Конкуренцијски савјет издаће подносиоцу 

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

 

(2) Потврда из става (1) овога члана нарочито садржи: 

a) број и датум издавања потврде; 

б)   назив привредног субјекта или име подносиоца пријаве, односно овлаштене 

особе; 

ц)   називе  привредних субјеката учесника концентрације; 

д)   дан достављања пријаве Конкуренцијском савјету; 

е)   упутство да се, у смислу члана 18. став (9) Закона, концентрација неће моћи 

провести прије доношења рјешења Конкуренцијског савјета којим се 

концентрација потврђује усклађеном са  чланом 12. и 14. Закона; 

ф)   упутство да почиње тећи рок на основу члана 18. и 41. Закона;  

г)   потпис предсједника Конкуренцијског савјета. 

 

VII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЈЕНУ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ 

 

Члан 17. 

(Критеријуми оцјене концентрације) 

 

Конкуренцијски савјет приликом процјене намјераване концентрације примарно анализира 

ефекте  који за посљедицу имају значајно нарушавање тржишне конкуренције. 

 

VIII РЈЕШЕЊЕ О КОНЦЕНТРАЦИЈИ 

 

Члан 18. 

(Рјешење о концентрацији) 
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У случају када Конкуренцијски савјет у року од  30 дана у складу са чланом 18. став (5) 

Закона, од дана издавања потврде не донесе Закључак о покретању поступка оцјене 

концентрације, сматраће се да је концентрација допуштена. 

 

Члан 19. 

(Рјешење на захтјев) 

 

У случају када није донесено рјешење по пријави намјере концентрације у роковима из 

члана 18. став (5) и члана 41. Закона, на захтјев подносиоца пријаве Конкуренцијски савјет 

донијеће рјешење о допуштености концентрације. 

 

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 

(Домет примјене) 

 

Ова Одлука се примјењује на све концентрације утврђене чланом 12. Закона. 

 

Члан 21. 

(Престанак важења раније Одлуке) 

 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје важити Одлука о начину подношења пријаве 

и критеријуми за оцјену концентрација привредних субјеката («Службени  гласник БиХ», 

број 95/06) 

 

Члан 22. 

(Објава и ступање на снагу) 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у »Службеном гласнику БиХ«, 

а објавиће се и службеним гласницима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 

 

 

 

К.С.број:01-01-50-180-I/10                                                                                           

 Предсједник                               

Сарајево, 23. март 2010. године                                               др Стјепо Прањић 

 

 
 


