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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

Број: УП- 03-26-1-047-11/21 

Сарајево, 27.04.2022.  године 

 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (2), 

а у вези са чланом 14. став (1)  Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 

80/09), а рјешавајући по Пријави концентрације привредног субјекта DGL International (UK)“ LTD 

друштво са ограниченом одговорношћу, Suite 1, трећи спрат 11-12 ST James's Square, London SW1Y 

4LB, Енглеска, заступан по Заједничкој адвокатској канцеларији Олодар Пребанић и Арела 

Јусуфбашић – Голоман, Маршала Тита 38/II, 71000 Сарајево, запримљеној дана 12.11.2021. године  

под бројем: УП –03-26-1-047-1/21, на 103. (стотинутрећој) сједници одржаној дана  27.04.2022. 

године, донио је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта „DGL International (UK)“ LTD, 

Енглеска, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о 

конкуренцији. 

 

2. Обавезује се привредни субјекат „DGL International (UK)“ LTD, Енглеска да уплати 

административну таксу у износу од 1.000,00 КМ (хиљаду конвертибилних марака) у корист 

Буџета институција Босне и Херцеговине. 

 

3. Овај Закључак биће објављен 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 запримио, 

под бројем: УП –03-26-1-047-1/21 дана 12.11.2021. године Пријаву концентрације (у даљем тексту: 

Пријава) привредног субјекта „DGL International (UK)“ LTD друштво са ограниченом 

одговорношћу, Suite 1, трећи спрат 11-12 ST James's Square, London SW1Y 4LB, Енглеска (у даљем 

тексту „DGL International“ или Подносилац пријаве), заступан по Заједничкој адвокатској 

канцеларији Олодар Пребанић и Арела Јусуфбашић – Голоман, Маршала Тита 38/II, 71000 Сарајево, 

који намјерава стећи (..)**1 %  удјела привредног субјекта „ДП ЈУБ“ д.д. (у даљем тексту: „ДП ЈУБ“) 

и (..)**% акција привредног субјекта „ЈУБ кемична индустрија“ д.о.о. (у даљем тексту: „ЈУБ кемична 

индустрија“) оба са сједиштем на адреси Дол при Љубљани 28, 1262 Дол при Љубљани, Република 

Словенија.у складу са чланом 12. став (1) тачка б) подтачка 1) Закона о конкуренцији („Службени 

гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09 - у даљем тексту: Закон). 

 

Подносилац пријаве у Пријави наводи да у моменту подношења исте не располаже са једним дијелом 

потребне документације, те наводи да ће иста бити достављена накнадно.  

 

 
1 (..)** - подаци представљају пословну тајну 
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У вези са наведеним, Конкуренцијски савјет је дана 12.01.2022. године актом број: УП-03-26-1-047-

2/21 и дана 25.03.2022. године актом број: УП – 03-26-1-047-7/21, затражио допуну пријаве 

концентрације, коју је Подносилац захтјева доставио дана 23.01.2022. године (број: УП – 03-26-1-

047-3/21), дана 09.02.2022. године (број: УП – 03-26-1-0304/21) и дана 28.03.2022. године (УП – 03-

26-1-047-8/21). 

 

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

концентрације поднио тијелима за заштиту конкуренције у Словенији, Србији, Црној Гори, 

Сјеверној Македонији и Русији, те да је концентрација од стране напријед наведених тијела 

оцијењена као допуштена.  

 

По пријему цјелокупне документације Конкуренцијски савјет је утврдио да је Пријава комплетна, те 

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

20.04.2022. године под бројем: УП-03-26-1-047-9/21. 

 

Конкуренцијски савјет је увидом у достављену документацију утврдио да је пријава поднесена у 

смислу члана 16. став (1) Закона.  

 

1. Учесници концентрације  

 

Учесници предметне концентрације су „DGL International (UK)“ LTD друштво са ограниченом 

одговорношћу, Suite 1, трећи спрат 11-12 ST James's Square, London SW1Y 4LB, Енглеска, „ДП ЈУБ“ 

д.д. Дол при Љубљани 28, 1262 Дол при Љубљани, Република Словенија и „ЈУБ кемична индустрија“ 

д.о.о. Дол при Љубљани 28, 1262 Дол при Љубљани, Република Словенија.  

 

 

1.1. Привредни субјекат „DGL International (UK)“, Енглеска, Уједињено Краљевство 

 

Привредни субјекат „DGL International (UK)“ LTD друштво са ограниченом одговорношћу, Suite 1, 

трећи спрат 11-12 ST James's Square, London SW1Y 4LB, Енглеска је основан и регистриран од стране 

Водитеља Регистра привредних друштава Енглеске и Велса под бројем 13660490, (..)**. 

 

Привредни субјекат „DGL International“ припада групацији Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Јапан. 

Наиме, „DGL International“ je у (..)**% власништву DuluxGroup (Investments) Pty Ltd, Clayton, 

Victoria, Аустралија, док је DuluxGroup (Investments) Pty Ltd. у (..)**% власништву Dulux Group 

Limited из Claytona, Victoria. 

 

Основна регистрована дјелатност привредног субјекта „DGL International“ је према актуелном 

изводу из судског регистра активност осталих холдинг друштава које нису другачије 

квалифициране.  

 

Привредни субјекат „DGL International“ није присутан на тржишту Босне и Херцеговине.  

 

1.2. Привредни субјекат „ДП ЈУБ“ д.д. Дол при Љубљани, Република Словенија  

 

Привредни субјекат „ДП ЈУБ“ д.д. Дол при Љубљани 28, 1262 Дол при Љубљани, Република 

Словенија је регистрован у пословном регистру Републике Словеније под бројем 1244892000, дана 

24.03.1998. године, са уписаним основним капиталом у износу од (..)** ЕУР-а ((..)** КМ) 

 

Власничка структура привредног субјекта „ДП ЈУБ“ је приказа у сљедећој табели: 
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Табела 1. 

Ред. бр. Власник Учешће у основном капиталу 

друштва (%) 

1. 209 физичких лица - продаваца (..)** 

2. Физичка лица (..)** 

3. Укупно: 100 

 

Регистровани предмет пословања привредног субјекта „ДП ЈУБ“ су активности холдинг друштава.  

 

Привредни субјекат „ДП ЈУБ“ је власник привредног субјекта „ЈУБ кемична индустрија“ који је 

(..)**% власник привредног субјекта „ЈУБ“ д.о.о. Сарајево. 

 

1.3. Привредни субјекат „ЈУБ кемична индустрија“ д.о.о. Дол при Љубљани, Република 

Словенија 

 

Привредни субјекат „ЈУБ кемична индустрија“ д.о.о. Дол при Љубљани, 1262 Дол при Љубљани, 

Република Словенија, је регистрован у пословном регистру Републике Словеније под бројем 

2349736000, дана 19.11.2007. године, са уписаним основним капиталом у износу од (..)** ЕУР-а 

((..)** КМ)  

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „ЈУБ кемична индустрија“ је производња 

боја, лакова и сличних премаза, штампарских боја и китова.  

 

Власничка структура привредног субјекта „ЈУБ кемична индустрија“ је приказа у сљедећој табели: 

Табела 2.  

Ред. бр. Власник Учешће у основном капиталу 

друштва (%) 

1. ДП ЈУБ д.д.  (..)** 

2. 41 физичко лице – продавци (..)** 

3. Фидела закључна градбена дела д.о.о. – продавац (..)** 

4. 2 физичка лица (..)** 

5. ЈУБ кемична индустрија д.о.о. (..)** 

6. Укупно: 100 

 

Повезано друштво привредног субјекта „ЈУБ кемична индустрија“ је привредни субјект „ЈУБ“ д.о.о. 

Сарајево, у којем посједује (..)**% власничког учешћа.  

 

 

1.3.4. Привредни субјекат „ЈУБ“ д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина  

 

Привредни субјекат „ЈУБ“ д.о.о. Сарајево, Влаково 3, 71215 Блажуј, је према Актуелном изводу из 

судског регистра број: 065-РегЗ-21-010171 од 05.11.2021. године, регистрован у судском регистру  

Општинског суда у Сарајеву под матичним бројем: 65-01-0390-12,са уписаним основним капиталом 

у износу од (..)** КМ. 

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „ЈУБ“ Сарајево је производња, увоз и 

трговина бојама, лаковима и сличним премазима, штампарским бојама и китовима.  
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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, број 34/10). 

 

 

3. Правни основ концентрације 

 

Као правни основ концентрације Подносилац пријаве наводи Уговор о купопродаји удјела закључен 

дана 28.10.2021. године између привредног субјекта „DGL International“ (UK) LTD Лондон, 

Енглеска, као купца и 209 физичких лица, дионичара у привредним субјектима „ДП ЈУБ“ д.д. Дол 

при Љубљани, Република Словенија и „ЈУБ кемична индустрија“ д.о.о. Дол при Љубљани, 

Република Словенија, којим купац купује (..)**% акција у акционарском друштву „ДП ЈУБ“ и (..)**% 

учешћа у друштву ЈУБ „Кемична индустрија“ са свим припадајућим правима.  

 

 

4. Оцјена пријаве концентрације 

  

У Пријави концентрације  и  допуни пријаве концентрације Подносилац између осталог наводи  

сљедеће: 

- Да продавци продају и преносе на купца (..)**% акција у акционарском друштву „ДП ЈУБ“ 

д.д., те (..)**% учешћа у друштву ЈУБ „Кемична индустрија“ са свим припадајућим правима, 

- Да привредни субјекат „ДП ЈУБ“ држи у власништву (..)**% удјела у друштву „ЈУБ кемична 

индустрија“, док је „ЈУБ кемична индустрија“ (..)**% власник привредног субјекта „ЈУБ“ 

д.о.о. Сарајево, 

- Да предметна концентрације одговара дефиницииј прописаној чланом 12. Закона о 

конкуренцији и то стицање контроле од стране купца у „ДП ЈУБ“ па тиме индиректно и у 

привредног субјекта „ЈУБ“ Сарајево и то куповином (..)**% дионица у  привредном субјекту 

„ДП ЈУБ“. 

Члан 12 став (1) Закона о конкуренцији утврђује да се концентрацијом  у смислу овог Закона сматра:  

a) спајање или припајање независних привредних субјеката или дијелова привредних 

субјеката; 

b) стицање контроле или превладавајућег утицаја једног, односно више привредних субјеката 

над другим, односно над више других привредних субјеката или дијелом другог 

привредног субјекта, односно дијеловима других привредних субјеката, и то: 

1) стицањем куповином већине акција или учешћа основног капитала; или 

2) стицањем већине права гласа; или 

3) на други начин, у складу са одредбама закона који регулише оснивање привредних 

субјеката и њихово управљање; 

c) заједничко улагања на дугорочној основи, два или више независних привредних субјеката, 

који дјелују као независни привредни субјекат. 

Слиједом наведеног, правни облик предметне концентрације је стицање контроле једног привредног 

субјекта над другим, куповином већине акција у смислу одредби члана 12. став (1) тачка б) подтачка 

1) Закона.  

Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката са сједиштем и пребивалиштем у иностранству 

постоји уколико су испуњени услови из члана 14. став (1) тачке а) и б) Закона, тј. уколико укупни 

годишњи проход свих учесника концентрације остварен продајом роба и/или услуга на свјетском 
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тржишту износи 100.000.000,00 КМ по завршном рачуну у години која је претходила коценетрацији 

и уколико укупни годишњи приходи 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 њихово заједничко учешће на релевантном тржишту веће од 40,0%. 

Укупни годишњи приходи учесника концентрације и њихових повезаних привредних субјеката, на 

дан 31.12.2020. године износио је: 

Табела 3. 

Укупни годишњи приход у 2020. години 

 Dulux Group 

Investements 

PTY 

Аустралија 

Dulux Group 

Limited 

Аустралија 

ДП ЈУБ, 

Словенија  

ЈУБ кемична 

индустрија 

Словенија 

ЈУБ Босна и 

Херцеговина  

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

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

Извор: Подаци из пријаве 

 

Годишњи приход учесника концентрације представља укупне приходе (без пореза на додану 

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 критеријума за 

оцјену концентрација привредних субјеката.  

 

Подносилац пријаве као релевантно тржиште наводи тржиште велепродаје и малопродаје боја, 

лакова и сличних премаза и фасадних система на територији Босне и Херцеговине.  

 

Тржишна учешћа учесника концентрације и њихових конкурената, на тржишту велепродаје боја, 

лакова и сличних премаза и фасадних система  у Босни и Херцеговини у 2020. години: 

Табела 4.  

Ред. 

бр. 

Назив привредног субјекта  Тржишно учешће 

1. ЈУБ (..)** 

2. Бекамент (..)** 

3. Баумит (..)** 

4. Maxima (..)** 

5. Saint Gobain (..)** 

6. Ro:fix (..)** 

7. Хелииос (..)** 

8. Ирком (..)** 

9. Зорка (..)** 

10. Komochem (..)** 

11. Colorit (..)** 

12. Остали мањи произвођачи / дистрибутери (..)** 

13. УКУПНО: 100,00 

Извор: Подаци из пријаве.  

 

Тржишна учешћа учесника концентрације и њихових конкурената, на тржишту малопродаје боја, 

лакова и сличних премаза и фасадних система  у Босни и Херцеговини у 2020. години: 
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Табела 5.  

Ред. 

бр. 

Назив привредним субјектима Тржишно учешће 

1. ЈУБ (..)** 

2. Бекамент (..)** 

3. Баумит (..)** 

4. Maxima (..)** 

5. Saint Gobain (..)** 

6. Ro:fix (..)** 

7. Хелииос (..)** 

8. Ирком (..)** 

9. Зорка (..)** 

10. Komochem (..)** 

11. Colorit (..)** 

12. Остали мањи произвођачи / дистрибутери (..)** 

13. УКУПНО: 100,00 

Извор: Подаци из пријаве.  

 

 

У допуни пријаве Подносилац пријаве наводи да  удио ЈУБ-ових производа на тржишту велепродаје 

боја, лакова и сличних премаза и фасадних система у Босни и Херцеговини износи цца (..)**%, а да 

су подаци које је доставио Конкуренцијском савјету приближно процијењени, те да у вези с тим 

привредни субјекат „ЈУБ“ и на тржишту малопродаје  боја, лакова и сличних премаза и фасадних 

система у Босни и Херцеговини има тржишно учешће од цца (..)**%, у 2020. години. 

 

(..)**. 

 

На основу наведених података о укупном годишњем приходу и тржишном учешћу учесника 

концентрације, посебно имајући у виду да је  „DGL International (UK)“ LTD „ (..)**, а да његови 

оснивачи и власници: „Dulux Group Investments PTY“ Аустралија и „Dulux Group Limited Аустралија“ 

немају остварене приходе у Босни и Херцегови, као и чињеницу да учесници концентрације немају 

тржишни удио већи од 40% на релевантном тржишту, у смислу члана 14. став (1) тачке а) и б) Закона, 

Конкуренцијски савјет је утврдио да Подносилац пријаве није био у обавези да поднесе пријаву 

концентрације у Босни и Херцеговини. 

 

У складу са напријед наведеним донијета је одлука као у диспозитиву.  

 

 

5. Административна такса 

 

Подносилац пријаве на овај Закључак, 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, 18/11 и 75/18) дужан је платити административну таксу у 

укупном износу од 1.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине. 
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6. 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 

 

                                                                                                                          Др сц. Амир Каралић 

 

 


