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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијско вијеће 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

Број: 02-26-1-06-13-II/12 

Сарајево, 7.8.2012. године 

 
На основу члана 25. тачка е) и 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 поднесеној од привредног субјекта Друштво са ограниченом 
одговорношћу за производњу ''Млијекопродукт'' Козарска Дубица, Вриоци бб, 79240 

Козарска Дубица, путем опуномоћеника привредног субјекта ЛОК, Институт за организацију 

и економику д.о.о. Сарајево, Скендерија 13, 71000 Сарајево, запримљеној дана 18.6.2012. 

године под бројем: 02-26-1-06-II/12, Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на 40. 
(четрдесетој) сједници одржаној дана 7.8.2012. године, донио је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту производње и дистрибуције млијека 

и  млијечних производа на територији Босне и Херцеговине, која ће настати стицањем 
контроле привредног субјекта Акционарско друштво индустрија млека и млечних 

производа ''Imlek'', Индустријско насеље бб, Падинска Скела, 11000 Београд, Република 

Србија, и привредног субјекта Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу 

''Млијекопродукт'' Козарска Дубица над привредним субјектом Друштво са ограниченом 
одговорношћу за производњу и услуге ''NATURA-MILK'' Слатина-Теслић, Слатина бб, 

74270 Теслић, Босна и Херцеговина, куповином 100,0% власничких учешћа од 

привредног субјекта Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и услуге 
''NATURA-VITA'' Блатница-Теслић, Блатница бб, 74270 Теслић. 

 

2. Ово Рјешење о концентрацији се уписује у Регистар концентрација. 
 

3. Ово Рјешење је коначно и 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 

18.6.2012. године под бројем: 02-26-1-06-II/12, запримио Пријаву концентрације (у даљем 

тексту: Пријава) привредног субјекта Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу 

''Млијекопродукт'' Козарска Дубица, Вриоци бб, 79240 Козарска Дубица (у даљем тексту: 
Подносилац пријаве или ''Млијекопродукт'' д.о.о. Козарска Дубица), поднесену путем 

опуномоћеника привредног субјекта ЛОК институт за организацију и економику д.о.о. 

Сарајево, Скендерија 13, 71000 Сарајево (пуномоћ издата дана 15.6.2012. године број: II-
1005/12 од привредног субјекта ''Млијекопродукт'' д.о.о. Козарска Дубица), којом привредни 

субјекат Акционарско друштво индустрија млека и млечних производа ''Imlek'', Индустријско 

насеље бб, Падинска Скела, 11000 Београд, Република Србија (у даљем тексту: ''Imlek'' а.д. 
Београд) , и привредни субјекат ''Млијекопродукт'' д.о.о. Козарска Дубица (повезано друштво 

привредног субјекта ''Imlek'' а.д. Београд), намјеравају стећи контролу над привредним 

субјектом Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и услуге ''NATURA-MILK'' 
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Слатина-Теслић, Слатина бб, 74270 Теслић, Босна и Херцеговина (у даљем тексту: ''Natura-

Milk'' д.о.о. Слатина-Теслић) куповином 100,0% власничких учешћа од привредног субјекта 
Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и услуге ''NATURA-VITA'' Блатница-

Теслић, Блатница бб, 74270 Теслић (у даљем тексту: ''Natura-Vita'' д.о.о. Блатница-Теслић).   

 

Увидом у поднесену Пријаву Конкуренцијски савјет је утврдио да иста није комплетна, у 
смислу члана 30. став (1) 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 34/10), те је затражио допуну исте у складу с 
чланом 31. Закона, актом број: 02-26-1-06-3-II/12 од дана 3.7.2012. године.  

 

Подносилац пријаве је доставио тражену документацију дана 5.7.2012. године, поднеском 
број: 02-26-1-06-6-II/12. 

  

Након комплетирања Пријаве Конкуренцијски савјет је, у складу с чланом 30. став (3) 

Закона, издао Потврду о пријему комплетне и уредне Пријаве, број: 02-26-1-06-7 -II/12 дана 
17.7.2012. године. 

 

Подносилац пријаве, у складу с чланом 30. став (2) Закона, је навео да захтјев за оцјену 
концентрације није поднио нити има намјеру поднијети надлежним тијелима за заштиту 

тржишне конкуренције изван територије Босне и Херцеговине. 

 
Конкуренцијски савјет је, у складу с чланом 16. став (4) Закона, издао Обавјештење о 

достављеној Пријави број: 02-26-1-06-8-II/12 од дана 17.7.2012. године, које је у  у дневној 

штампи објављено дана 19.7.2012. године, и позвао све заинтересоване стране на достављање 

писаних коментара о намјераваној концентрацији. На предметно Обавјештење нису 
достављени коментари заинтересованих страна. 

 

Конкуренцијски савјет, у поступку оцјене предметне концентрације, je од Подносиоца 
пријаве тражио допуну документације и података (укупан  приход  повезаних друштава), 

актом број: 02-26-1-06-10-II/12 дана 30.7.2012. године, који  је доставио поднеском број: 02-

26-1-06-11-II/12 дана 20.7.2012. године и поднеском број: 02-26-1-06-12-II/12 дана 31.7.2012. 

године. 
 

Увидом у поднесену Пријаву, Конкуренцијски савјет је утврдио да је иста поднесена у 

законском року, у складу с чланом 16. став (1) Закона. 
 

Конкуренцијски савјет је у поступку оцјене предметне концентрације утврдио сљедеће 

чињенице: 
 

 

1. Учесници предметне концентрације  

 
Учесници концентрације су привредни субјекат Акционарско друштво индустрија млека и 

млечних производа ''Imlek'', Индустријско насеље бб, Падинска Скела, 11000 Београд, 

Република Србија, привредни субјекат Друштво са ограниченом одговорношћу за 
производњу ''Млијекопродукт'' Козарска Дубица, Вриоци бб, 79240 Козарска Дубица, Босна 

и Херцеговина, привредни субјекат Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и 

услуге ''NATURA-MILK'' Слатина-Теслић, Слатина бб, 74270 Теслић, Босна и Херцеговина, 
привредни субјекат Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и услуге 

''NATURA-VITA'' Блатница-Теслић, Блатница бб, 74270 Теслић. 
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1.1. Привредни субјекат ''Imlek'' а.д. Београд 

 
Привредни субјекат Акционарско друштво индустрија млека и млечних производа ''Imlek'', 

Индустријско насеље бб, Падинска Скела, 11000 Београд, Република Србија, уписан је у 

Регистар привредних субјеката у Београду под бројем регистарског улошка: 1-2151-00, 
основан дана 12.3.1991. године и са уписаним основним капиталом од (..)*

1
 КМ (EUR (..)*), 

са (..)*% власничких учешћа у основном капиталу привредног субјекта привредни субјекат 

''Danube Foods Group B.V.'' Polarisavenue 45, Hoofddorp, Холандија. 

 
Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта ''Imlek'' а.д. Београд су производња 

млијека и млијечних производа. 

 
Привредни субјекат ''Danube Foods Group B.V'' има повезани привредни субјекат ''Danube 

Foods'' д.о.о. за савјетовање у вези са пословањем и управљањем Бања Лука, Младена 

Стојановића 28, 78000 Бања Лука. 

 
 

1.1.1. Повезана друштва привредног субјекта ''Imlek'' а.д. Београд у Босни и 

Херцеговини 

 

1.1.1.1. Привредни субјекат ''Мљекара'' а.д. Александровац 

 
Привредни субјекат Друштво за производњу млијечних производа ''Мљекара'' а.д. 

Александровац, Лијевичански пут бб, Александровац, Лакташи, уписан је у судски регистар 

Окружног привредног суда у Бањој Луци под бројем 1-71-00 (JIB: 4400910840005) с укупним 

оснивачким капиталом (..)* КМ, са (..)*% власничких учешћа у основном капиталу  
привредног субјекта ''Imlek'' а.д. Београд (према подацима Централног регистра хартија од 

вриједности а.д. Бања Лука). 

 
Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта ''Мљекара'' а.д. Александровац су 

производња млијека и млијечних производа (у 2011. години нема производње). 

 
 

1.1.1.2. Привредни субјекат ''East Milk'' д.о.о. Сарајево 

 

Привредни субјекат ''East Milk'' д.о.о. за прераду млијека и производњу млијечних производа, 
Сарајево, Раковичка цеста 78, 71000 Сарајево, уписан је у Општинском суду у Сарајеву под 

бројем 65-01-0509-10 (стари број: 1-26001), уговорни уписани капитал (..)* КМ (уплаћени 

капитал (..)*), и са (..)*% власничких учешћа у основном капиталу привреднног субјекта 
''Имлек'' а.д. Београд. 

 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта ''East Milk'' д.о.о. Сарајево су 

производња и прерада млијека и млијечних производа (у 2011. години нема проиозводње). 
 

 

 
 

                                                
1 (..)*- Подаци представљају пословну тајну 
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1.2. Привредни субјекат ''Млијекопродукт'' д.о.о. Козарска Дубица  

 
Привредни субјекат Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу 

''Млијекопродукт'' Козарска Дубица, уписан је у регистар привредних субјеката Окружног 

привредног суда у Бањој Луци под бројем 1-9244-00 (JIB: 440073779005), са основним 

уписаним капиталом од (..)* КМ.   
 

 

Власничка структура привредног субјекта ''Млијекопродукт'' д.о.о. Козарска Дубица: 
    

                                  Табела 1. 
Р.б. Назив привредног субјекта Учешће (%) Учешће KM 

1. ''Мљекара'' а.д. Александровац, Босна и Херцеговина (..)*2  (..)* 

2. ''Imlek'' а.д. Београд, Република Србија (..)* (..)* 

 УКУПНО 100,0 (..)* 

Извор: подаци из Пријаве 

 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта ''Млијекопродукт'' д.о.о. Козарска 
Дубица су производња млијека и млијечних производа. 

 

Привредни субјекат ''Млијекопродукт'' д.о.о. Козарска Дубица, дистрибуцију производа 
врши преко пет центара - Сарајево, Мостар, Широки Бријег, Тузла, Бања Лука и Лакташи. 

 

1.3. Привредни субјекат ''Natura-Vita'' д.о.о. Блатница-Теслић 

 
Привредни субјекат Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и услуге 

'NATURA-VITA'' Блатница-Теслић, уписан је у регистар привредних субјеката Окружног 

привредног суда у Добоју под бројем: 60-01-0119-12 (JIB: 4400098250002), са уписаним 
основним капиталом од (..)* КМ, с (..)*% власничких учешћа физичког лица Ђурић Владе, 

Младиковине бб, Младиковине, Босна и Херцеговина. 

 
Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта ''Natura-Vita'' д.о.о. Блатница-

Теслић су производња млијека и млијечних производа. 

 

1.4. Привредни субјекат ''Natura-Milk'' д.о.о. Слатина-Теслић (предмет концетрације) 

 

Привредни субјекат Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и услуге 

''NATURA-MILK'' Слатина-Теслић, Слатина бб, 74270 Теслић, Босна и Херцеговина, уписан 
је у регистар привредних субјеката Окружног привредног суда у Добоју под бројем; 60-01-

0126-12 дана 24.5.2012. године (JIB: 4403449000007), са основним капиталом од (..)* КМ, с 

(..)*% власничких учешћа привредног субјекта  ''NATURA-VITA'' д.о.о. Блатница-Теслић.  

 
Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта ''Natura-Milk'' д.о.о. Слатина-Теслић 

су производња млијека и млијечних производа. 

 
 

 

 
 

                                                
2 (..)*- Подаци представљају пословну тајну 
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2. Обавеза пријаве концентрације  

 
У складу са чланом 14. став (1) Закона, обавеза пријаве концентрације постоји када учесници 

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

по завршном рачуну у години која је претходила концентрацији, 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 њихов заједничко 

учешће на релевантном тржишту веће од 40,0%. 
 

Укупни остварени годишњи приходи учесника концентрације (и повезаних друштава), на дан 

31.12.2011. године: 
 
                                                                                                                                                                Табела 2. 

 (КМ) ''Млијекопродукт'' 

д.о.о. Козарска 

Дубица 

''Natura-Vita'' д.о.о. 

Блатница-Теслић 

''East Milk'' 

д.о.о. Сарајево 

''Мљекара'' а.д. 

Александровац  

''Imlek'' а.д. 

Београд 

БиХ (..)*3 (..)* * *  

Свијет  (..)* (..)* - . (..)* 

Укупно (..)* (..)* - -  

Извор: подаци из Пријаве; *подаци о укупномм приходу нису оставарени продајом релевантних производа (приход од закупа 

простора)  

 

 

На основу наведених података, учесници концентрације су испунили услов укупног 
оствареног годишњег прихода, у смислу члана 14. став (1) Закона, те су обавезни поднијети 

Пријаву (Табела 2). 

 
Годишњи приходи учесника концентрације (и повезаних друштава) представљају укупне 

приходе (без пореза на додану вриједност и других пореза), у смислу члана 9. тачка х) 

Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација привредних 

субјеката. 
 

3. Правни оквир оцјене концентрације 

 
Конкуренцијски савјет  у провођењу поступка оцјене предметне концентрације примијенио 

одредбе Закона, Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену 

концентрације привредних субјеката („Службени гласник БиХ“, број 34/10) и 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 је, на основу члана 43. став (7) Закона, користио судску праксу 
Европског суда и одлуке Европске комисије, као и критеријуме и стандарде из Обавјештења 

Европске Комисије о израчуну укупног прихода у складу с Уредбом Савјета (EEZ) број: 

4064/89 о контроли концентрације привредних субјеката. 
 

4. Правни основ и облик концентрације 

 
Као правни основ ове концентрације Подносилац пријаве је доставио: 

 

                                                
3 (..)*- Подаци представљају пословну тајну 
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- „Уговор о преносу учешћа“ (у даљем тексту: Уговор I) закључен дана 4.6.2012. године у  

Бањој Луци, између привредног субјекта ''Natura-Vita'' д.о.о. Блатница-Теслић (као 
продавца) и 100,0% власника привредног субјекта ''Natura-Milk'' д.о.о. Слатина-Теслић, и 

привредног субјекта ''Млијекопродукт'' д.о.о. Козарска Дубица (као купца) који има 

намјеру стећи 70,0% власничких учешћа у привредном субјекту ''Natura-Milk'' д.о.о. 

Слатина-Теслић; 
 

-  „Уговор о преносу учешћа“ (у даљем тексту: Уговор II) закључен дана 4.6.2012. године у 

Бањој Луци, између привредног субјекта ''Natura-Vita'' д.о.о. Блатница-Теслић (као 
продавца) и 100,0% власника привредног субјекта ''Natura-Milk'' д.о.о. Слатина-Теслић и 

привредног субјекта ''Imlek'' а.д. Београд (као купца) који има намјеру стећи 30,0% 

власничких учешћа у привредног субјекта ''Natura-Vita'' д.о.о. Слатина-Теслић.  

 
Саставни дио Уговор I и Уговор II, поред осталог, су и Листа уговора са добављачима 

сировог млијека, као и Листа ствари које се преносе са привредног субјекта ''Natura-Vita'' 
д.о.о. Блатница-Теслић на привредни субјекaт ''Natura-Milk'' д.о.о. Слатина-Теслић, што 

значи да ће привредни субјекaт ''Imlek'' а.д. Београд и повезано друштво привредни субјекaт 

''Млијекопродукт'' д.о.о. Козарска Дубица постати 100,0% власници привредног субјекта 
''Natura-Milk'' д.о.о. Слатина-Теслић (што укључује и преузимање свих добављаче сировог 

млијека, као и ствари (опреме). 

 

Конкуренцијски савјет је прихватио Уговор I и Уговор II, као правни основ у смислу члана 9. 
став (1) тачка ф) линија 7. Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену 

концентрације привредних субјеката. 

 
У складу са напријед наведеним, а на основу члана 12. став (1) тачка б) под 1. Закона, правни 

облик концентрације је стицање контроле једног привредног или више привредних субјеката 

(привредног субјекта ''Imlek'' а.д. Београд заједно с повезаним друштвом привредним 
субјектом ''Млијекопродукт'' д.о.о. Козарска Дубица) над другим привредним субјектом 

(привредним субјектом ''Natura-Milk'' д.о.о. Слатина-Теслић) куповином већинског учешћа 

основног капитала.   

 

5. Релевантно тржиште концентрације 

 

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, 
релевантно тржиште обухвата 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.  

 

Према члану 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. 
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Узимајући у обзир претежне регистроване дјелатности учесника концетрације, релевантно 

тржиште производа и/или услуга у конкретном случају је тржиште производње и 
дистрибуције млијека и млијечних производа. 

 

Узимајући у обзир да учесници концетрације дјелују на цијелој територији Босне и 

Херцеговине, односно да дистрибуирају своје производе на тржишту Босне и Херцеговине 
путем дистрибутивне мреже, релевантним тржиштем у географском смислу сматраће се 

тржиште Босне и Херцеговине.  

 
Слиједом наведеног, под релевантним тржиштем предметне концентрације сматраће се 

тржиште производње и дистрибуције млијека, млијечних производа и сира на територији 

Босне и Херцеговине.  
 

 

6. Анализа релевантног тржишта концентрације  

 
Укупна производња млијека (UHT стерилизовано и  пастеризовано  млијеко) и млијечних 

поизвода (јогурт и  напитци; павлака и производи на бази павлаке; свјежи и слични сиреви) у 

2011. години: 
 
                          Табела 3. 

Р.б. Привредни 

субјекат 

Млијеко Јогурт и  напитци Павлака и  

производи 

Свјежи сиреви 

Количина 

(000) лит. 

Учешће

% 

Количина 

(000) лит. 

учешће 

% 

Количина 

(000) лит. 

учешће 

% 

Количина 

(000) лит. 

учешће 

% 

1. ''Млијекопродукт'' 

д.о.о. Козарска 

Дубица 

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

2. ''Natura-Vita'' д.о.о. 

Блатница-Теслић 

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

3. Meggle-Бихаћ (..)* (..)* (..)* (..)* (..)* (..)* (..)* (..)* 

4. Imner-Градачац (..)* (..)* ** ** (..)* (..)* ** ** 

5. PPM Тузла (..)* (..)* (..)* (..)* ** ** ** ** 

6. Milkos-Сарајево (..)* (..)* (..)* (..)* (..)* (..)* ** ** 

7. ZIM- Зеница ** ** (..)* (..)* ** ** (..)* (..)* 

8. ''East Milk'' д.о.о. 

Сарајево 

* * * * * * * * 

9. ''Мљекара'' а.д. 

Александровац 

* * * * * * * * 

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

 Укупно БиХ 131.326,18 100,00 32.434,60 100,00 13.968,80 100,00 4.788,40 100,00 

 Укупно (учесници 

концентрације 1+2) 

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

Извор: подаци из Пријаве - (MEMRB) - (Milkprocessing d.o.o. konsalting i inžinjering у сточарству и 

мљекарству Сарајево, Загребачка 31); *нема производње млијека и млијечних производа (приход 

остварен другим дјелатностима /закупом пословног простора; ** количине производње у категорији – 

остали) 

 

 
Укупна производња млијека и млијечних производа у Босни и Херцеговини у 2011. године: 

 

                                                
4 (..)*- Подаци представљају пословну тајну 
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                                      Табела 4. 

Р.б. Привредни субјекат Млијеко и млијечни производи 

Количина (000) лит. Учешће% 

1. ''Млијекопродукт'' д.о.о. Козарска 

Дубица 

(..)*
5
 (..)* 

2. ''Natura-Vita'' д.о.о. Блатница-Теслић (..)* (..)* 

3. Meggle-Бихаћ (..)* (..)* 

4. Imner-Градачац (..)* (..)* 

5. PPM Тузла (..)* (..)* 

6. Milkos-Сарајево (..)* (..)* 

7. ZIM -Зеница (..)* (..)* 

8. ''East milk'' д.о.о. Сарајево * * 

9. ''Мљекара'' а.д. Александровац * * 

10. Остали (..)* (..)* 

 Укупно БиХ 182.517,98 100,00 

 Укупно (учесници концентрације 1+2) (..)* (..)* 
Извор: подаци из Пријаве - (MEMRB) - (Milkprocessing d.o.o. konsalting i inžinjering у сточарству и мљекарству 
Сарајево, Загребачка 31); *нема производње млијека и млијечних производа (приход оставрен другим 
дјелатностима /закупом пословног простора 

 

Укупна потрошња млијека (UHT стерилизирано и пастеризирано млијеко) и млијечни 

производи (јогурт и напитци; павлака и производи на бази павлаке; свежи и слични сиреви) у 
2011. години: 

                                     Табела 5. 
Р.б. Привредни 

субјекaт 

Млијеко Јогурт и 

напитци 

Павлака и 

производи 

Свјежи сиреви 

количина 

(000) лит. 

учешће 

% 

количина 

(000) лит. 

учешће 

% 

количина 

(000) лит. 

учешће 

% 

количина 

(000) лит. 

учешће 

% 

1. ''Млијекопродукт'' 

д.о.о. Козарска 

Дубица 

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

2. ''Natura-Vita'' 

д.о.о. Блатница-

Теслић 

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

3. Meggle-Бихаћ (..)* (..)* (..)* (..)* (..)* (..)* (..)* (..)* 

4. Imner-Градачац (..)* (..)* ** ** (..)* (..)* ** ** 

5. Milkos-Сарајево (..)* (..)* (..)* (..)* (..)* (..)* ** ** 

6. ZIM -Зеница ** ** (..)* (..)* ** ** (..)* (..)* 

7. PPM Тузла (..)* (..)* (..)* (..)* ** ** ** ** 

8. ''East Milk'' д.о.о. 

Сарајево 

* * * * * * * * 

9. ''Мљекара'' а.д. 

Александровац 

* * * * * * * * 

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

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

 Укупно БиХ 105.020,48 100,0 44.366,1 100,00 18.413,1 100,00 4.542,9 100,00 

 Укупно (учесници 

концентрације 

1+2) 

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

Извор: подаци из Пријаве - (MEMRB) - (Milkprocessing d.o.o. konsalting i inžinjering у сточарству и мљекарству 
Сарајево, Загребачка 31); *нема производње млијека и млијечних производа (приход оставрен другим 
дјелатностима /закупом пословног простора; ** количине производње у категорији – остали 
 

                                                
5 (..)- Подаци представљају пословну тајну 
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Укупна потрошња млијека и млијечних производа у Босни и Херцеговини у 2011. године: 

 
                        Табела 6. 

Р.б. Привредни субјекaт Млијеко и млијечни производи 

Количина (000) лит. Учешће% 

1. ''Mlijekoprodukt'' д.о.о. Козарска Дубица (..)*
6
 (..)* 

2. ''Natura-Vita'' д.о.о. Блатница-Теслић (..)* (..)* 

3. Meggle-Бихаћ (..)* (..)* 

4. Мilkos-Сарајево (..)* (..)* 

5. Imner-Градачац (..)* (..)* 

6. PPM Тузла (..)* (..)* 

7. ZIM -Зеница (..)* (..)* 

8. ''Еast milk'' д.о.о. Сарајево ** ** 

9. ''Мљекара'' а.д. Александровац ** ** 

10. Остали (..)* (..)* 

11. Увоз (..)* (..)* 

 Укупно БиХ 172.342,58 100,00 

 Укупно (учесници концентрације 1+2) (..)* (..)* 

Извор: подаци из Пријаве - (MEMRB) - (Milkprocessing d.o.o. konsalting i inžinjering у сточарству и мљекарству 
Сарајево, Загребачка 31); *нема производње млијека и млијечних производа (приход оставрен другим 
дјелатностима /закупом пословног простора 

 

 
На основу анализе података (табеле 3 до 6) производње млијека и млијечних производа у 

Босни и Херцеговини, Конкуренцијски савјет је утврдио да ће тржишно учешће учесника 

концентрације (и њихових повезаних друштава без привредног субјекта ''Еast Milk'' д.о.о. 
Сарајево и привредног субјекта ''Мљекара'' а.д. Александровац, које према подацима из 

Пријаве не дјелују на релевантном тржишту у 2011. години и 2012. години) након проведене 

концентрације бити (..)*%, док ће на тржишту дистрибуције (продаје) млијека и млијечних 

производа у Босни и Херцеговини тржишнo учешће бити (..)*%. 
 

Конкуренцијски савјет је утврдио да постоји значајна конкуренција на релевантном тржишту 

Босне и Херцеговине, прије свега привредног субјекта Меggle мљекара д.о.о., Грабешка 34, 
77000 Бихаћ, привредног субјекта Мilkos д.д. Мостарско раскршће бб, 71240 Хаџићи, 

Сарајево, привредног субјекта Imner д.о.о. Грачаница, Жељезничка б.б. 76250 Градачац 

(повезано друштво привредног субјекта Дукат млијечна индустрија д.д., Маријана Чавића 9, 
10000 Загреб, Република Хрватска), привредног субјекта PPM д.д. Тузла, Митра Трифуновића 

Уче 125, 75000 Тузла (повезано друштво привредног субјекта Љубљанска мљекара д.д. 

Љубљана). 

 
У анализи тржишног учешћа за привредни субјекат ''Natura-Milk'' д.о.о. Слатина-Теслић, 

узета су тржишна учешћа привредног субјекта ''Natura-Vita'' д.о.о. Блатница-Теслић, обзиром 

да провођењем ове концентрације  у складу с одредбама закљученог Уговора, производне 
капацитете (тиме и тржишна учешћа) преузима привредни субјекат ''Natura-Milk'' д.о.о. 

Слатина-Теслић.  

 
 

 

 

 

                                                
6 (..)*- Подаци представљају пословну тајну 
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7. Оцјена концентрације  

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

оцијенио да ће се провођењем предметне концентрације повећати тржишно учешће на 

релевантном тржишту производње и дистрибуције млијека и млијечних производа, али неће 

доћи до стварања и јачања доминантног положаја. 
 

Конкуренцијски савјет је приликом доношења коначне одлуке узео у обзир и улагања 

Подносиоца пријаве у модернизацију и развијање објеката за производњу. 
 

Улагања ће донијети непосредне погодности за добављаче млијека, као и за кориснике 

прозвода (крајње потрошаче): 
 

- економичнију и ефикаснију продају и дистрибуцију, чиме ће се смањити трошкови 

дистрибуције и повећати доступност свих производа на релевантном тржишту; 

- увођење нових производа што ће повећати могућност избора производа и услуга за 
потрошача; 

- стабилност у понуди, односно неометано снадбијевање потрошача жељеним 

производима; 
- побољшање квалитета услуга остварено кроз увођење међународних и компанијских 

стандарда пословања; 

- реконструкција лабораторије која има за посљедицу боље услове за рад, обављање 
квалитетнијих анализа и побољшање квалитета производа; 

- повећање откупа сировог млијека што ће резултирати сигурношћу за фармере као и 

могућношћу повећања сточног фонда што ће утицати на производњу сировог млијека. 

 
 

 

Конкуренцијски савјет је такође оцијенио да на релевантном тржишту не постоје правне/ 
административне баријере за улазак на тржиште, тако да учесници концентрације ни након 

провођења концентрације не би могли да се у значајној мјери понашају неовисно од стварних 

или потенцијалних конкурената. 

 
Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је оцијенио допуштеном предметну 

концентрацију, у смислу члана 18. став (2) тачка а) Закона. 

 
 

 

8. Административна такса 

 

Подносилац пријаве на ово Рјешење, у складу са чланом 2. став (1) тарифни број 107. тачка 

д) под 1) Одлуке о административним таксама у вези с процесним радњама пред 

Конкуренцијским савјетом («Службени гласник БиХ», бр. 30/06 и 18/11) је дужан платити 
административну таксу у укупном износу од  2.500,00 КМ у корист Буџета институција 

Босне и Херцеговине. 
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9. Поука о правном лијеку 

 

Против овог Рјешења није дозвољена жалба.  

 

Незадовољна страна може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року 
од 30 дана од дана пријема, односно објављивања овог Рјешења.  

 

 

                                                         Предсједник    

 

                                                                                                         Ибрица Лакишић  

 


