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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијсkи савјет 

Број: 04-26-1-001-24-II/14 

Сарајево, 29.5.2014. године 

 

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

16.,17. и 18. Закона о конкуренцији («Службени гласник БиХ», бр. 48/05, 76/07 и 80/09), 

рјешавајући по Пријави концентрације привредног субјекта Дионичко друштво Адрис 

Група, Обала Владимира Назора 1, 52210 Ровињ, Република Хрватска, запримљеној 

дана 7.2.2014. године под бројем: 04-26-1-001-II/14, Конкуренцијски савјет Босне и 

Херцеговине на 91. (деведесетпрвој) сједници одржаној дана 29.5.2014. године, је 

донио  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту пружања услуга животног и 

неживотног осигурања у Босни и Херцеговини, која ће настати стицањем контроле 

привредног субјекта Дионичко друштво Адрис Група, Обала Владимира Назора 1, 

52210 Ровињ, Република Хрватска, куповином већинског учешћа у привредном 

субјекту Croatia осигурање, Мирамарска 22, 10000 Загреб, Република Хрватска.  

 
2. Ово Рјешење је коначно и уписује се у регистар концентрација. 

 
3. Ово Рјешење биће објављено 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 

дана 7.2.2014. године под бројем: 04-26-1-001-II/14, запримио Пријаву концентрације (у 

даљем тексту: Пријава) привредног субјекта Дионичко друштво Адрис Група, Обала 

Владимира Назора 1, 52210 Ровињ, Република Хрватска (у даљем тексту: Подносилац 

пријаве или Адрис Група), поднесену по пуномоћнику, адвокату Нихаду Сијерчићу, 

Трг дјеце Сарајева 1, 71000 Сарајево (на основу пуномоћи од дана 23.12. 2013. године), 

којом намјерава стећи контролу над привредним субјектом Croatia осигурање, 

Мирамарска 22, 10000 Загреб, Република Хрватска (у даљем тексту: Croatia 

осигурање), куповином већинског власничког учешћа у истом. 

 

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

у смислу члана 30. Закона о конкуренцији («Службени гласник БиХ», бр. 48/05, 76/07 и 

80/09), (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) (у даљем тексту: Одлука о концентрацијама), те је дана 25.2.2014. 

године, у складу са чланом 31. Закона, актом број: 04-26-1-001-4-II/14 затражио допуну 

исте. 

  

Подносилац пријаве је дана 27.2.2014. године, поднеском број: 04-26-1-001-5-II/14, а у 

складу с чланом 31.став (2) Закона, затражио продужење рока за доставу тражене 

документације, гдје је Конкуренцијски савјет оцијенио да постоје оправдани разлози 

подношења истог, те је дана 4.3.2014. године актом број: 04-26-1-001-9-II/14, продужен 

рок за додатних 15 дана. 
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Подносилац пријаве Конкуренцијском савјету је у више наврата самоиницијативно 

достављао допуне Пријаве поднесцима број: 04-26-1-001-1-II/14 од дана 

11.2.2014.године, број: 04-26-1-001-2-II/14 од дана 14.2.2014.године,број: 04-26-1-001-3-

II/14 од дана 21.2.2014. године, број: 04-26-1-001-6-II/14 од дана 3.3.2014. године и број: 

04-26-1-001-18-II/14 од дана 7.4.2014. године. 

 

Конкуренцијски савјет је дана 12.3.2014. године, актима број: 04-26-1-001-12-II/14 и 

број: 04-26-1-001-15-II/14 од дана 26.3.2014.године, од Подносиоца пријаве затражио 

појашњење и коначно изјашњење око правног основа предметне концентрације као и 

преосталу финансијску документацију за 2013. годину, након чега је Подносилац 

пријаве поднесцима број: 04-26-1-001-14-II/14 од дана 19.3.2014. године, број: 04-26-1-

001-16-II/14 од дана  2.4.2014. године и број: 04-26-1-001-17-II/14 од дана 4.4.2014. 

године, доставио тражено.         

 

Након тога, Конкуренцијски савјет је утврдио Пријаву комплетном и у складу с чланом 

30. став (3) Закона, дана 27.5.2014. године под бројем: 04-26-1-001-22-II/14 издао 

Потврду о пријему комплетне и уредне Пријаве. 

 

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

намјераване концентрације поднио Агенцији за заштиту тржишног натјецања 

Републике Хрватске те да има намјеру, исту, поднијети и тијелу за конкуренцију 

Републике Србије, Републике Косова и Републике Македоније.  

 

Агенција за заштиту тржишног натјецања Републике Хрватске, дана 6.2.2014. године, 

актом број: 580-06/91-214-015, одобрила је концентрацију на подручју Републике 

Хрватске, којом привредни субјекат Адрис група има намјеру стећи  контролу над 

привредним субјектом Croatia осигурање. 

 

Конкуренцијски савјет је у складу с чланом 16. став (4) Закона, дана 7.5.2014. године у 

дневној штампи Босне и Херцеговине објавио Обавјештење о достављеној Пријави (акт 

број: 04-26-1-001-20-II/14 (у даљем тексту: Обавијест), у којој су објављени подаци о 

намјераваној концентрацији, те позване све заинтересоване стране на достављање 

писаних коментара у вези провођења исте. На предметно Обавјештење нису 

достављени коментари. 

 

У поступку оцјене концентрације, Конкуренцијски савјет је утврдио сљедеће 

чињенице: 

 

Пријава је поднесена, у смислу члана 16. став (2) Закона (намјеравана концентрација с 

правним основом Начелни споразум – писмо намјере). 

 

1. Учесници предметне концентрације 

 

Учесници намјераване концентрације су привредни субјекат Дионичко друштво Адрис 

Група основано, Обала Владимира Назора 1, 52210 Ровињ, Република Хрватска  и 

привредни субјекат Croatia осигурање Мирамарска 22, 10000 Загреб, Република 

Хрватска.  

 

1.1. Привредни субјекат Адрис Група  

 

Привредни субјекат Дионичко друштво Адрис Група основано је у складу с прописима 

Републике Хрватске, са регистрованим сједиштем на адреси Обала Владимира Назора 

1, 52210 Ровињ, Република Хрватска, регистровано у Трговинском суду у Ријеци - 

стална служба у Пазину под регистарским бројем МБС 040001061. 
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 У власничкој структури привредног субјекта Адрис групе учествују дионичари 

физичка лица и привредни субјекти, гдје максималан појединачни износ власничког 

учешћа у висини од 20,39 % има физичко лице (..)**1. 

  

Привредни субјекат Адрис групу чине двије стратешке пословне јединице: духанска и 

туристичка, у оквиру које послује преко 20 друштава чија се привредна дјелатност 

одвија на пољима производње и продаје духана, туризма, некретнина и др.  

 

Привредни субјекат Адрис група је већински власник сљедећих друштава у Босни и 

Херцеговини –ТДР д.о.о. Сарајево ((..)** % учешћа) и Опреса д.д. Сарајево ((..)** % 

учешћа).  

 

Такође, привредни субјекат Адрис група, преко свог повезаног друштва Опреса д.д. 

Сарајево, има индиректно учешће у основном капиталу у привредном субјекту Сателит 

плус д.о.о. Читлук ((..)** % удјела) и привредном субјекту Адиста БХ д.о.о. Сарајево 

((..)** % учешћа – друштво основано у новембру 2013.године). 

 

1.1.1. Привредни субјекат ТДР д.о.о. Сарајево 

 

Привредни субјекат ТДР д.о.о. Сарајево, Фра Анђела Звиздовића 1, 71000 Сарајево, 

регистрован у Општинском суду у Сарајеву, с матичним бројем: 65-01-0140-12, са 

регистрованом дјелатношћу трговине на велико и мало разноврсним производима, 

претежно духаном.  

 

Привредни субјекат ТДР д.о.о. Сарајево нема учешћ у основном капиталу других 

привредних субјеката у Босни и Херцеговини. 

 

1.1.2. Привредни субјекат Опреса д.д. Сарајево 

 

Дионичко друштво за унутрашњу и спољну трговину Опреса д.д. Сарајево, Џемала 

Биједића 185, 71000 Сарајево, регистровано у судском регистру Општинског суда у 

Сарајеву под бројем МБС: 65-02-0003-10, претежна дјелатност је трговина на мало и 

велико, те је један од највећих малопродајних ланаца у Босни и Херцеговини за продају 

духана, штампе, допуна и телефонских картица мобилних БХ оператера. 

 

Привредни субјекат Опреса д.д. Сарајево има у Босни и Херцеговини већинска учешћа 

у основном капиталу привредног субјекта Сателит плус д.о.о. Читлук  (дистрибуција 

prepaid услуга мобилних оператера) и привредног субјекта Адиста БХ д.о.о. Сарајево 

(трговина на велико духаном и духанским прерађевинама).  

  

1.2. Привредни субјекат Croatia осигурање  

 

Привредни субјекат Croatia осигурање, Мирамарска 22, Загреб, Република Хрватска, је 

регистрован у Трговинском суду у Загребу под бројем МБС: 080051022, са 80,2% 

укупног капитала Владе Републике Хрватске, и са претежним дјелатностима у пружању 

услуга животног и неживотног осигурања.  

 

У Босни и Херцеговини привредни субјекат Croatia осигурање је присутан на тржишту 

пружања услуга животног и неживотног осигурања.  

 

                                                           
1  (..)** подаци представљају пословну тајну  
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Привредни субјекат Croatia осигурање у Босни и Херцеговини је већински власник 

привредног субјекта Croatia осигурање д.д. Љубушки (..)**2 %) преко којег има 

индиректно учешћа у капиталу привредних субјеката: Crotehna д.о.о. Љубушки 

((..)**%), Croatia remont д.д. Чапљина ((..)**%), Croatia Витез д.о.о. Витез ((..)**%), 

Croauto д.о.о. Мостар ((..)**%), Хотел Хум д.о.о. Љубушки ((..)**% + (..)**% у 

власништву Crotehna д.о.о. Љубушки)  и Понте д.о.о. Мостар ((..)**% Crotehna д.о.о. 

Љубушки + (..)**% Croauto д.о.о. Мостар).    

 

1.2.1. Привредни субјекат Croatia осигурање д.д. Љубушки 

 

Привредни субјекат Croatia осигурање д.д. Љубушки, Николе Кордића бб, 88320 

Љубушки,  регистрован у Општинскoм суду у Широком Бријегу, под бројем МБС: 64-

02-0003-08, с претежном дјелатношћу у пружању услуга животног и неживотног 

осигурања.  

 

Привредни субјекат Croatia осигурање д.д. Љубушки нема учешћа у основном 

капиталу других привредних субјеката у Босни и Херцеговини. 

 

1.2.1.1. Привредни субјекат Crotehna д.о.о. Љубушки 

 

Привредни субјекат Crotehna д.о.о. Љубушки,  Николе Кордића бб, 88320 Љубушки, је 

регистрован у Општинском суду у Широком Бријегу под бројем МБС: 64-01-0168-09, с 

претежном дјелатношћу техничког прегледа возила.  

 

Привредни субјекат Crotehna д.о.о. Љубушки нема учешћа у основном капиталу других 

привредних субјеката у Босни и Херцеговини. 

 

1.2.1.2. Привредни субјекат Croatia remont д.д. Чапљина 

 

Привредни субјекат Croatia remont д.д. Чапљина, Тасовчићи бб, 88300 Чапљина, је 

регистрован у  Општинском суду у Мостару, под бројем: 1-9341, с претежном 

дјелатношћу техничког прегледа возила.  

 

Привредни субјекат Croatia remont д.д. Чапљина нема учешћа у основном капиталу 

других привредних субјеката у Босни и Херцеговини. 

 

1.2.1.3. Привредни субјекат Croatia Витез д.о.о. Витез 

 

Привредни субјекат Croatia Витез д.о.о. Витез, Дивјак бб, 72250 Витез, је регистрован у 

Општинском суду у Травнику, под бројем: 51-01-0026-10, с претежном дјелатношћу 

техничког прегледа возила.  

 

Привредни субјекат Croatia Витез д.о.о. Витез нема учешћа у основном капиталу 

других привредних субјеката у Босни и Херцеговини. 

 

1.2.1.4. Привредни субјекат Croauto д.о.о. Мостар 

 

Привредни субјекат Croauto д.о.о. Мостар, Кнеза Домагоја 11б, 88000 Мостар, је 

регитрован у Општинском суду у Мостару, под бројем: 1-9441, с претежном 

дјелатношћу увоза, дистрибуције и техничког прегледа возила.  

 

                                                           
2  (..)** подаци представљају пословну тајну  
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Привредни субјекат Croauto д.о.о. Мостар нема учешћа у основном капиталу других 

привредних субјеката у Босни и Херцеговини. 

 

1.2.1.5. Привредни субјекат Хотел Хум д.о.о. Љубушки 

 

Привредни субјекат Хотел Хум д.о.о. Љубушки, Николе Кордића бб, 88320 Љубушки, 

је регистрован у Општинском суду у Широком Бријегу, под бројем: 64-01-0192-10, с 

претежном дјелатношћу угоститељства и туризма.  

 

Привредни субјекат Хотел Хум д.о.о. Љубушки нема учешћа у основном капиталу 

других привредних субјеката у Босни и Херцеговини. 

 

1.2.1.6. Привредни субјекат Понте д.о.о. Мостар 

 

Привредни субјекат Понте д.о.о. Мостар, Бискупа Чуле бб, 88000 Мостар, је 

регистрован у Општинском суду у Мостару, под бројем МБС: 58-01-0140-09, с 

претежном дјелатношћу заступања у осигурању.  

 

Привредни субјекат Понте д.о.о. Мостар нема учешћа у основном капиталу других 

привредних субјеката у Босни и Херцеговини.  

 

2. Обавеза пријаве концентрације 

 

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

учесници концентрације продајом роба и/или услуга остваре на свјетском тржишту 100 

милиона 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 милиона 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 приход учесника намјераване концентрације и њихових повезаних 

друштава на дан 31. децембар 2013. године износио је: 

Табела 1. 

Р.б. Учесници концентарције Босна и Херцеговина Свијет 

1. Адрис група (..)**3 КМ (..)** КМ 

2. ТДР д.о.о. Сарајево (..)**КМ (..)**КМ 

3. Опреса д.д. Сарајево (..)**КМ  (..)**КМ 

4. Croatia осигурање д.д. Загреб (..)**КМ (..)**КМ 

5. Croatia осигурање д.д. Љубушки (..)**КМ (..)**КМ 

6. Crotehna д.о.о. Љубушки (..)**КМ (..)**КМ 

7. Croatia remont д.д. Чапљина (..)**КМ (..)**КМ 

8. Croatia Витез д.о.о. Витез (..)**КМ (..)**КМ 

9. Croauto д.о.о. Мостар (..)**КМ (..)**КМ 

10. Хотел Хум д.о.о. Љубушки (..)**КМ (..)**КМ 

11. Понте д.о.о. Мостар  (..)**КМ (..)**КМ 

Извор: Подаци из пријаве 

 

                                                           
3  (..)** подаци представљају пословну тајну  



7 

 

Годишњи приходи учесника концентрације представљају укупне приходе (без пореза 

на додату вриједност и других пореза), у смислу члана 9. тачка х) Одлуке о 

концентрацијама, односно вриједност бруто премија и премија реосигурања, након 

одбијања пореза и парафискалних такси, у смислу члана 15.став (1) тачка б) Закона.  

 

На основу наведених података (Табела1.) Конкуренцијски савјет је утврдио да су 

учесници концентрације у 2013. години, као години која претходи намјери 

концентрације, остварили укупан приход (на свјетском тржишту као и на тржишту 

Босне и Херцеговине)  који подлијеже обавези пријаве намјераване концентрације из 

члана 14. став (1) Закона. 

  

3. Правни оквир оцјене концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене предметне концентрације 

примијенио одредбе Закона, Одлуке о начину подношења пријаве и критеријима за 

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

Одлуке о утврђивању релевантног тржишта (''Службени гласник БиХ'', бр. 18/06 и 

34/10) и Одлуке о дефинисању категорија доминантног положаја (''Службени гласник 

БиХ'', бр. 18/06 и 34/10).  

 

Конкуренцијски савјет, у складу са чланом 43. став (7) Закона, при израчунавању 

укупних годишњих прихода учесника концентрације је користио критеријуме и 

стандарде Обавјештења Европске комисије о израчуну укупног прихода у складу са 

Уредбом Савјета (ЕЕЗ) број: 4064/89 о контроли концентрације привредних субјеката. 

 

4. Правни основ и облик концентрације 

 

Према наводима Подносиоца пријаве правни основ представљају:  

 

(i) Обавезујућа понуда од дана 16.12.2013. године, у којој је исказана несумњива 

намјера Подносиоца пријаве за преузимање контроле над Croatia осигурањем, 

(ii)  Одлука Владе Републике Хрватске од дана 28.12.2013. године, о одабиру 

најповољнијег инвеститора за купњу власничког удјела Републике Хрватске и 

докапитализацију Croatia осигурања, у којој је исказана несумњива намјера Владе 

Републике Хрватске да контролу над Croatia осигурањем пренесе на Подносиоца 

Пријаве, и  

(iii) Уговор о купопродаји 39,7% дионица Croatia осигурања закључен између Владе 

Републике Хрватске и Подносиоца пријаве дана 6.3.2014.године.  

 

Ова три документа имају се посматрати у цјелини и тако посматрани представљају 

писмо намјере потписано од оба учесника концентрације, а којим се исти 

споразумијевају о намјери преноса контроле над циљним друштвом.  

 

Слиједом наведеног, недвосмислено је изјављена намјера за стицањем контроле, 

односно предметна концентрација пријављена је на основу одредби члана 16. став (2) 

Закона, те наведена документа посматрана заједно, представљају правни основ 

концентрације.  

 

У првом кораку привредни субјекат Адрис група намјерава да купи од Републике 

Хрватске до 50,0% дионица, након чега ће слиједити јавна понуда дионица у којој ће 

привредни субјекат Адрис Група настојати да купи више од 51,0% дионица привредног 

субјекта Croatia осигурања. У периоду од 6 мјесеци извршит ће се докапитализација 

привредног субјекта Croatia осигурања тако да би у коначној власничкој структури 
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привредни субјекат Адрис Група требала имати око 60,0% дионица привредног 

субјекта Croatia осигурања. 

 

Конкуренцијски савјет  је дана 4.3.2014. године, поднио захтјев за давањем мишљења 

Комисији за вриједносне папире Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске 

(акти број: 04-26-1-001-7-II/14 и број: 04-26-1-001-8-II/14) да ли се Позив Владе 

Републике Хрватске за исказивање интереса и прикупљање необавезујућих понуда за 

стицање дионица привредног субјекта Croatia осигурања, те обавезујућа понуда Адрис 

групе, имају сматрати закљученим начелним споразумом или писмом намјере. 

Предметне комисије дале су мишљење (поднесци брпј: 04-26-1-001-11-II/14 од дана 

10.3.2014. године и број: 04-26-1-001-13-II/14 од дана 19.03.2014. године) да прва фаза у 

којој се искључиво ради о позиву за исказивање интереса, као и обавезујућа понуда 

Адрис групе, нису јавна понуда у смислу Закона о преузимању дионичког друштва 

(“Службене новине Ф БиХ”, број 7/06), те се имају сматрати обавјештењем о намјери 

концентрације, у смислу члана 16. став (2) Закона.   

 

У складу са напријед наведеним, правни облик предметне концентрације је стицање 

контроле или доминантног утицаја једног привредног субјекта над другим, куповином 

већине акција или удјела основног капитала, у складу са чланом 12.став (1) тачка б) под 

(1) Закона. 

 

5. Релевантно тржиште 

 

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

релевантног тржишта, чини тржиште одређених производа и/или услуга који су 

предмет обављања дјелатности на одређеном географском подручју. 

 

Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно 

тржиште производа обухвата све производе и/или услуге које потрошачи сматрају 

међусобно замјењивим с обзиром на њихове битне карактеристике, квалитет, намјену, 

цијену или начин употребе. 

 

Према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште у 

географском смислу обухвата цијелу или дио територије Босне и Херцеговине, на којој 

су тржишни конкуренти активни у продаји и/или куповини релевантног производа под 

једнаким или довољно уједначеним условима који то тржиште битно разликују од 

услова тржишне конкуренције на сусједним географским тржиштима. 

 

Имајући у виду да се учесници концентрације на преклапају у дјелатностима на 

тржишту, а да привредни субјекaт Croatia осигурање, над којим се стиче контрола, 

обавља услуге животног и неживотног осигурања, релевантним тржиштем производа 

/услуга у предметној намјери концентрације сматра се тржиште пружања услуга 

животног и неживотног осигурања.  

 

Будући да учесници предметне концентрације пословно дјелују на цијелој територији 

Босне и Херцеговине, релевантним тржиштем у географском смислу сматраће се цијела 

територија Босне и Херцеговине. 

 

На основу наведеног, релевантним тржиштем предметне намјере концентрације сматра 

се тржиште пружања услуга животног и неживотног осигурања на цијелој територији 

Босне и Херцеговине.  
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5.1. Анализа релевантног тржишта 

 
На основу података Подносиоца пријаве и прелиминарних података Агенције за 

осигурање Босне и Херцеговине, тржишнa учешћа учесника концентрације и главних 

конкурената на релевантном тржишту животног и неживотног осигурања у цијелој 

Босни и Херцеговини за 2013. годину су:  

 

5.1.1. Тржиште неживотног осигурања 

                                     Табела 2. 

Р.б. Назив привредног субјекта Тржишно учешће % (на основу бруто 

премија)  

01. Сарајево осигурање д.д. Сарајево 14,4 

02. Еурохерц осигурање д.д. Сарајево 10,5 

03. Босна-Сунце осигурање д.д. Сарајево 9,8 

04. Триглав осигурање д.д. Сарајево 8,3 

05. Croatia осигурање д.д.Љубушки 8,1 

06. Остали 49,0 

 УКУПНО: 100,00 
Извор: Подаци из пријаве (на основу прелиминарних података Агенције за осигурање БиХ) 

 

5.1.2. Тржиште животног осигурања 

Табела3. 

Р.б. Назив привредног субјекта Тржишно учешће % (на основу бруто 

премија) 

01. Grawe осигурање д.д. Сарајево 31,3 

02. Меркур БХ осигурање д.д. Сарајево 25,5 

03. Uniqa осигурање д.д. Сарајево 24,1 

04. Croatia осигурање д.д.Љубушки 5,9 

05. Триглав осигурање д.д. Сарајево 4,7 

06. Остали 8,5 
 УКУПНО: 100,00 

Извор: Подаци из Пријаве (на основу прелиминарних података Агенције за осигурање БиХ) 

Након провођења намјераване концентрације, процјењује се да ће тржишно учешће 

учесника концентрације и њихових повезаних друштава на релевантном тржишту 

пружања услуга животног осигурања износити 5,9%, односно на тржишту пружања 

услуга неживотног осигурања 8,1% . 

 

6. Оцјена предметне концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је анализом релевантних података, у смислу члана 17. Закона, 

оцијенио да провођењем намјераване концентрације неће доћи до спрјечавања, 

ограничавања или нарушавања тржишне конкуренције, нити ће доћи до повећања 

тржишног учешћа (Табеле 2. и 3.) учесника концентрације, обзиром да привредни 

субјекат Адрис Група није присутан на релевантном тржишту у Босни и Херцеговини. 

 

Такође, Конкуренцијски савјет је оцијенио да на релевантном тржишту дјелује 

континуисано велики број конкурената и да нема ограничења за улазак на релевантно 

тржиште потенцијалним конкурентима, обзиром да тржиште осигурања има велики 

потенцијал у Босни и Херцеговини  

 

Имајући у виду наведено, Конкуренцијски савјет је у смислу члана 18. став (2) тачка а) 

Закона, одлучио као у диспозитиву овог Рјешења. 
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7. Административна такса 

 

Подносилац пријаве у складу с чланом 2. тарифни број 107. став (1) тачка д) под 1) 

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 на ово Рјешење у износу од 2.500,00 КМ, у корист 

Буџета институција Босне и Херцеговине. 

 

8. Поука о правном лијеку 

 

Против овог Рјешења није дозвољена жалба. 

 

Незадовољна странка може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине 

у року од 30 дана од дана пријема овог Рјешења, односно од дана његовог објављивања. 

 

 

 

       Предсједник 

 

           Гордан Распудић 

 


