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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

Број: 02-26-1-10 - 7 -II/14 

Сарајево, 17.7.2014. године 

 

На основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (1) тачка д), а у вези са члановима 

12., 14., 16. и 18. Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 

80/09), а рјешавајући по Пријави концентрације привредног субјекта Junuzović-kopex 

д.о.о. за нискоградњу, производњу, промет роба и услуга, увоз-извоз, Модрац-Студенац 

бб, 75 300 Лукавац, запримљеној дана 12.5.2014. године под бројем: 02-26-1-10-II/13, 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на 94. (деведесетчетвртој) сједници 

одржаној дана 17.7.2014. године, донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту градског и приградског превоза 

путника на подручју Тузланског кантона која ће настати стицањем контроле 

привредног субјекта Junuzović-kopex д.о.о. за нискоградњу, производњу, промет роба 

и услуга, увоз-извоз, Модрац-Студенац бб, 75 300 Лукавац, над привредним 

субјектом Дионичко друштво Градски и приградски саобраћај Тузла, Букиње бб, 75 

000 Тузла, куповином (..)**1% власничких учешћа у основном капиталу.  

 

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. 

 

Образложење 

 

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

дана 12.5.2014. године под бројем: 02-26-1-10-II/14, од привредног субјекта Junuzović-

kopex д.о.о. за нискоградњу, производњу, промет роба и услуга, увоз-извоз, Модрац-

Студенац бб, 75 300 Лукавац (даље у тексту: Подносилац пријаве или Junuzović-kopex) 

запримио Пријаву концентрације (у даљем тексту: Пријава), којом привредни субјекат 

Junuzović-kopex има намјеру стећи већинско учешће у основном капиталу привредног 

субјекта Дионичко друштво Градски и приградски саобраћај Тузла, Букиње бб, 75 000 

Тузла (у даљем тексту: Гипс Тузла). 

 

Подносилац пријаве је предметну пријаву допунио поднеском број: 02-26-1-10-2-II/14 

дана 2.6.2014. године.  

 

По пријему документације Конкуренцијски савјет је утврдио Пријаву комплетном и 

издао Потврду о пријему комплетне и уредне Пријаве, у складу са чланом 30. став (3) 

Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон), дана 17.7.2014. године,  актом број: 02-

26-1-10-5-II/14. 

 

Подносилац пријаве, у складу с чланом 30. став (2) Закона, је навео да Пријаву није 

поднио нити има намјеру поднијети овлаштеним тијелима за оцјену концентрације изван 

територије Босне и Херцеговине. 

                                                 
1 (..)**- Подаци престављају пословну тајну, у смислу члана 38. Закона о конкуренцији 
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Конкуренцијски савјет је, у складу с чланом 16. став (4) Закона, издао Обавјештење о 

достављеној Пријави број: 02-26-1-10-3-II/14 од дана 2.7.2014. године, које је у  дневној 

штампи објављено дана 4.7.2014. 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 допуштености предметне концентрације је 

утврдио сљедеће чињенице: 

 

Пријава је поднесена у смислу члана 16. став (2) Закона (правни основ: Писмо намјере).  

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници концентрације су привредни субјекат Junuzović-kopex д.о.о. за нискоградњу, 

производњу, промет роба и услуга, увоз-извоз, Модрац-Студенац бб, 75 300 Лукавац, 

привредни субјекат Самн д.о.о. за производњу, промет и услуге Тузла, Николе Тесле бб, 

75 000 Тузла и Дионичко друштво Градски и приградски саобраћај Тузла, Букиње бб, 75 

000 Тузла, Босна и Херцеговина. 

 

1.1.  Привредни субјекат Junuzović-kopex 

 

Привредни субјекат Junuzović-kopex д.о.о. за нискоградњу, производњу, промет роба и 

услуга, увоз-извоз, Модрац-Студенац бб, 75 300 Лукавац, уписан је у Регистар 

Општинског суда у Тузли под бројем: 1-7573 (ИД: 4209157220005) са уплаћеним 

основним капиталом у износу од (..)**КМ, и са (..)**% власничких учешћа физичког 

лица Јунузовић Амира ((..)**1, 75 000 Тузла). 

 

Основна дјелатност привредног субјекта Junuzović-kopex је промет нафтним дериватима 

на подручју Федерације Босне и Херцеговине. 

 

Према подацима из Пријаве привредни субјекат Junuzović-kopex нема повезаних 

друштава у Босни и Херцеговини. 

 

1.2.  Привредни субјекат Самн д.о.о. за производњу, промет и услуге Тузла 

 

Привредни субјекат Самн д.о.о. за производњу, промет и услуге Тузла, Николе Тесле бб, 

75 000 Тузла (у даљем тексту: Самн д.о.о. Тузла) уписан је у Регистар Општинског суду 

у Тузли под бројем 1-14103 (ИД број: 4209842100004), са уплаћеним основним 

капиталом у износу од (..)**КМ, и са (..)**% власничких учешћа физичког лица Нијаза 

Суљкића ((..)**, 75 000 Тузла). 

 

Основне регистроване дјелатности привредног субјекта Самн д.о.о. Тузла су техничко 

испитивање и анализа (возила). 

 

1.3.  Привредни субјекат Гипс Тузла – предмет концентрације 

 

Привредни субјекат Дионичко друштво Градски и приградски саобраћај Тузла, Букиње 

бб, 75 000 Тузла, Босна и Херцеговина, уписан је у Регистар Општинског суда у Тузли 

под бројем 1-250 (ИД број: 4209197100002), са основним капиталом од (..)**КМ, са 

(..)**% власничких учешћа привредног субјекта Самн д.о.о. Тузла и (..)**% власничких 

учешћа физичког лица Нијаза Суљкића док је преосталих (..)**% у власништву свих 

осталих акционара. 
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Основна дјелатност привредног субјекта Гипс Тузла је градски и приградски превоз 

путника на подручју Тузланског кантона. 

1.3.1. Повезана друштва привредног субјекта Гипс Тузла (предмет 

концентрације) 

 

Привредни субјекат Гипс Тузла има (..)**% власничких учешћа у привредном субјекту: 

 

- Т&А Ремаг д.о.о. Тузла, Букиње бб, 75 000 Тузла уписан у Општинском суду у Тузли 

под бројем: 32-01-0343-10 (ИД број: 4210003960004), основна дјелатност - 

одржавање и поправак моторних возила; 

- Тади Бенц д.о.о. Тузла, Букиње бб, 75 000 Тузла уписан у Општинском суду у Тузли 

под бројем: 32-01-0061-12 (ИД број: 4210060250005), основна регистрована 

дјелатност - трговина дијеловима и прибором за моторна возила на велико; 

- Аут Лук д.о.о. Лукавац, Кула бб, 75 300 Лукавац уписан у Општинском суду у Тузли 

под бројем: 32-01-0326-10 (ИД број: 4209999180001), основна регистрована 

дјелатност - превоз путника у градском саобраћају. 

 

Према подацима из Пријаве, наведена повезана друштва привредног субјекта Гипс Тузла 

су такође предмет концентрације. 

 

2. Правни основ и правни облик концентрације 

 

Као правни основ ове концентрације Подносилац пријаве је доставио „Писмо намјере“ 

потписано у Лукавцу, дана 5.5.2014. године односно дана 9.5.2014. године, од 

привредног субјекта Junuzović-kopex (купац) и привредног субјекта Самн д.о.о. Тузла и 

физичког лица Нијаза Суљкића, којим се изражава намјера стицања контроле над 

основним капиталом привредног субјекта Гипс Тузла. 

 

Писмом намјере дефинисано је да ће привредни субјект Junuzović-kopex стећи укупно 

(..)**% учешћа у основном капиталу привредног субјекта Гипс Тузла, и то од : 

 

- физичког лица Нијаза Суљкића које ће пренијети на привредни субјекат Junuzović-

kopex (..)**% учешћа у основном капиталу или (..)**акција; 

- привредног субјекта Самн д.о.о. Тузла који ће пренијети на привредни субјекат 

Junuzović-kopex (..)**% учешћа у основном капиталу или (..)**акција. 

 

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 субјекта над другим 

у складу са одредбама Закона.   

 

3. Правни оквир оцјене концентрације  

 

Конкуренцијски савјет је у поступку оцјене концентрације  примијенио одредбе Закона, 

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

34/10), те Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација 

привредних субјеката. 

 

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

 

4. Обавеза пријаве концентрације 
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Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката, у смислу члана 14. став (1) тачке 

а) и б) Закона, постоји ако укупни годишњи приходи учесника концентрације остварени 

продајом роба и/или услуга на свјетском тржишту износе 100.000.000,00 КМ, по 

завршном рачуну у години која је претходила предметној концентрацији, и да укупан 

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, или ако је заједничко тржишно учешће учесника концентрације на 

релевантном тржишту веће од 40,0%. 

 

Укупни остварени годишњи приходи привредних субјеката учесника предметне 

концентрације на дан 31.12.2013. године износили су: 
Табела 1. 

Укупни приход (КМ) Јунузовић-копеx 
Самн д.о.о. 

Тузла 
Гипс Тузла 

Босна и Херцеговина (..)** (..)** (..)** * 
Свијет               - - - 

Извор: подаци из Пријаве; *- укупни годишњи приход укључујући приходе повезаних друштава: 

Т&А Ремаг д.о.о Тузла – (..)**КМ; Тади Бенц д.о.о. Тузла – (..)**КМ и Аут Лук д.о.о. Лукавац – 

(..)**КМ. 

 

Годишњи приход привредног субјекта Junuzović-kopex у 2013. години износио је укупно 

(..)**КМ који је укључивао и приход остварен међусобном размјеном са привредним 

субјектом Гипс Тузла у износу од (..)**КМ. Годишњи приход привредног субјекта Гипс 

Тузла који је укључивао и приходе његових повезаних друштава износио је (..)**КМ, док 

је приход привредног субјекта Самн д.о.о. Тузла за 2013. годину износио (..)**КМ. 

 

Годишњи приходи учесника концентрације (Табела 1.) представљају укупне приходе 

(без пореза на додатну вриједност и других пореза који се директно односе на учеснике 

концентрације на тржишту Босне и Херцеговине), у смислу члана 9. тачка х) Одлуке о 

начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација привредних 

субјеката. 

 

Према подацима наведеним у Пријави (Табела 1.), привредни субјекти, учесници 

концентрације, испуњавају услов обавезе пријаве концентрације у погледу оствареног 

заједничког укупног годишњег прихода у смислу члана 14. став (1) Закона, те су били 

обавезни пријавити концентрацију. 

 

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 градског 

и приградског превоза путника.  

 

Узимајући у обзир подручје дјеловања привредног субјекта Гипс Тузла као географско 

подручје концентрације утврђено је подручје Тузланског кантона. 

 

Слиједом наведеног, под релевантним тржиштем предметне концентрације сматраће се 

тржиште градског и приградског превоза путника на подручју Тузланског кантона. 

 

5.1.  Анализа тржишта концентрације 

 

Подносилац пријаве доставио је процјену тржишног учешћа (Табела 2.) темељену на 

посљедњем усаглашавању редова вожње кантоналних линија Тузланског кантона. 

Пријављено је укупно 26 превозника са својим редовима вожње од којих је 19 имало 

редове вожње који су били регистровани до Међуградске аутобуске станице Тузла, 

аутобуске станице Запад и аутобуске станице Исток. 

 

Наведених 19 превозника обавља укупно (..)** полазака из општине Тузла и 

(..)**долазака у општину Тузла на три поменуте станице. 
Табела 2. 

Р.б. Назив превозника 
Укупно 

долазака/одлазака 
Укупно % 

1. Гипс Тузла (..)** (..)** 

2. Литватранс д.д. Бановићи (..)** (..)** 

3. Роад д.о.о. Лукавац (..)** (..)** 

4. Бјељевац тоурс д.о.о. Калесија (..)** (..)** 

5. Остали (..)** (..)** 

 Укупно 664 100,00 
Извор: Подаци из Пријаве; 

 

На основу анализе података, утврђено је да привредни субјекат Гипс Тузла на тржишту 

градског и приградског пријевоза путника на подручју Тузланског кантона има учешће 

од (..)**% (Табела 2.) док привредни субјекат Junuzović-kopex не дјелује на наведеном 

тржишту.  

 

6. Оцјена концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је, након процјене и анализе података и утврђених чињеница у 

поступку доношења предметног Рјешења оцијенио да проведба предметне 

концентрације не води хоризонталном преклапању учесника концентрације с обзиром да 

привредни субјекат Junuzović-kopex не дјелује на тржишту градског и приградског 

превоза путника на подручју Тузланског кантона, те да ће тржишна учешћа привредног 

субјекта Гипс Тузла остати непромијењена, односно неће произвести промјену 

тржишних позиција на релевантном тржишту. 

 

Конкуренцијски савјет је утврдио такође да предметна концентрација не спрјечава, 

ограничава нити нарушава тржишну конкуренцију на релевантном тржишту градског и 

приградског превоза путника Тузланског кантона те је одлучио као у диспозитиву овог 

Рјешења. 

 

 

7. Административна такса 
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Подносилац Пријаве на ово Рјешење, у складу са чланом 2. Тарифни број 107. тачка д) 

Одлуке о висини административних такси у вези са 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. 

 

8. 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 објаве овог Рјешења. 

 

   

                                                                                                              Предсједник 

 

          Гордан Распудић   

 

 


