
Пре ма чла ну 5. Од лу ке о утвр ђи ва њу ре ле вант ног тр жи шта,
ре ле вант но тр жи ште у ге о граф ском сми слу об у хва та ци је лу или
дио те ри то ри је Бо сне и Хер це го ви не, на ко јој су тр жи шни кон ку -
рен ти ак тив ни у про да ји и/или ку по ви ни ре ле вант ног про из во да
под јед на ким или до вољ но ујед на че ним усло ви ма ко је то тр жи ште
бит но раз ли ку је од усло ва тр жи шне кон ку рен ци је на су сјед ним ге -
о граф ским тр жи шти ма. 

На осно ву све га на ве де но га, а узи ма ју ћи у об зир  по дат ке из
при ја ве о пред ме ту по сло ва ња уче сни ка кон цен тра ци је, а по себ но
гру пе про из во да  ко ји се пре кла па ју на тр жи шту Бо сне и Хер це го -
ви не, ре ле вант ним тр жи шти ма про из во да мо гу се сма тра ти тр жи -
шта: за чи на, смје ша за при пре му је ла, де хи дри ра них су па, хлад -
них со се ва, су па за кување, чо ко лад них на ма за, чо ко ла ди ца и чо -
ко лад них на пи та ка.

Ре ле вант ним тр жи штем у ге о граф ском сми слу сма тра се тр -
жи ште Бо сне и Хер це го ви не с об зи ром да су ре ле вант ни про из во -
ди до ступ ни  на ци је лој те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не.

Сли је дом на ве де ног, ре ле вант на тр жи шта пред мет не кон цен -
тра ци је су тр жи шта про да је за чи на, смје ша за при пре му је ла, де -
хи дри ра них су па, хлад них со се ва, су па за кување, чо ко лад них на -
ма за, чо ко ла ди ца и чо ко лад них на пи та ка у Бо сни и Хер це го ви ни.

5. Ана ли за ре ле вант ног тр жи шта
Тр жи шно уче шће при вред них су бје ка та уче сни ка кон цен тра -

ци је  на ре ле вант ним тр жи шти ма на дан 31.12.2010. го ди не при ка -
за ни су у на ред ној та бе ли:

Та бе ла 1.
Тр жи шно уче шће   (%)

Р. Ре ле вант но  тр жи ште Ne stle Цен тро- За јед но
бр. про и звод
1. За чи ни - 6 6
2. Смје ше за при пре му је ла 2 2 4
3. Де хи дри ра не су пе 10 4 14
4. Хлад ни со се ви 26 2 28
5. Су пе за кување 11 1 12
6. Чо ко лад ни на ма зи - * *
7. Чо ко ла ди це 3 3,8 6,8
8 Чо ко лад ни на пи ци 34 1 35

Из вор: по да ци из При ја ве; *Про да ја чо ко лад них на ма за у
2010. го ди ни из но си све га 12 т  (54.000 ЕУР) што је за не ма ри ва ко -
ли чи на у по ре ђе њу са кон ку рен ти ма.

Ана ли зом на ве де них по да та ка, Кон ку рен циј ски са вјет је утвр -
дио да за јед нич ко тр жи шно уче шће уче сни ка кон цен тра ци је на
ре ле вант ним тр жи шти ма ни је ве ће од 40%.

6. Оба ве за при ја ве на мје ре кон цен тра ци је
Оба ве за при ја ве кон цен тра ци је при вред них су бје ка та, у сми -

слу чла на 14. став (1) т. а) и б) За ко на, по сто ји ако укуп ни го ди -
шњи при хо ди уче сни ка кон цен тра ци је оства ре ни про да јом ро бе
и/или услу га на свјет ском ни воу из но се 100.000.000,00 КМ по за -
вр шном ра чу ну у го ди ни ко ја је прет хо ди ла пред мет ној кон цен -
тра ци ји и да уку пан при ход сва ког од нај ма ње два при вред на су -
бјек та уче сни ка кон цен тра ци је оства ре на про да јом робе и/или
услу га на тр жи шту Бо сне и Хер це го ви не из но си нај ма ње
8.000.000,00 КМ или ако је за јед нич ко тр жи шно уче шће уче сни ка
кон цен тра ци је на ре ле вант ном тр жи шту ве ће од 40,0%.

Укуп ни го ди шњи при хо ди при вред них су бје ка та уче сни ка
кон цен тра ци је (и њи хо вих по ве за них при вред них су бје ка та) на
дан 31. де цем бар 2010. го ди не:

Та бе ла 2.
Укуп ни при ход (КМ)

На зив при вред ног су бјек та Сви јет БиХ

Ne stle Гру па (..)*1 (..)*

Цен тро про и звод (..)* (..)*

Цен тро про и звод Гру па (..)* (..)*

Из вор: по да ци из При ја ве.

Го ди шњи при ход уче сни ка кон цен тра ци је пред ста вља уку пан
при ход (без по ре за на до да ту ври јед ност и дру гих по ре за ко ји се
ди рект но од но се на уче сни ке кон цен тра ци је на тр жи шту Бо сне и
Хер це го ви не), у сми слу чла на 8. тач ка х) Од лу ке о на чи ну под но -
ше ња при ја ве и кри те ри ју ма за оцје ну кон цен тра ци ја при вред них
су бје ка та.

Ана ли зом на ве де них по да та ка утвр ђе но је да уче сни ци пред -
мет не кон цен тра ци је не ис пу ња ва ју усло ве из чла на 14. став (1)
тач ка  б) За ко на, јер уку пан при ход при вред ног су бјек та Цен тро -
про и звод оства рен про да јом робе и/или услу га на тр жи шту Бо сне
и Хер це го ви не из но си ма ње од 8.000.000,00 КМ (Та бе ла 2.), а  за -
јед нич ко тр жи шно уче шће уче сни ка кон цен тра ци је на ре ле вант -
ним тр жи шти ма ни је ве ће од 40,0%, те сход но то ме, исти ни су би -
ли оба ве зни под ни је ти При ја ву.

7. Ад ми ни стра тив на так са 

Под но си лац при ја ве на овај за кљу чак, у скла ду са чла ном 2.
та риф ни број 108. тач ка ц) Од лу ке о ад ми ни стра тив ним так са ма у
вези са про це сним рад ња ма пред Кон ку рен циј ским са вје том
(“Слу жбе ни гла сник БиХ”, бр. 30/06 и 18/11) ду жан је пла ти ти ад -
ми ни стра тив ну так су у укуп ном из но су од 1.000,00 КМ у ко рист
бу џе та ин сти ту ци ја Бо сне и Хер це го ви не. 

8. По у ка о прав ном ли је ку 

Про тив овог за кључ ка ни је до зво ље на жал ба. 

Не за до вољ на стра на мо же по кре ну ти управ ни спор пред Су -
дом Бо сне и Хер це го ви не у ро ку од 30 да на од да на при је ма, од -
но сно об ја вљи ва ња овог за кључ ка.

1 (..)*Подаци се сматрају пословном тајном у смислу члана 38. Закона
о конкуренцији.

Број: 05-26-1-013-11-II/11
29. септембра 2011. го ди не Пред сјед ник,
Сарајево Др Стје по Пра њић, с.р.

На кон срав ња ва ња са из вор ним тек стом утвр ђе но је да
је у За ко ну о по ре ском по ступ ку Ре пу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 102/11) учи ње на
тех нич ка гре шка па, на осно ву чла на 189. став 3. По слов -
ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 31/11), ге не рал ни се кре -
тар  д а  ј е

ИС ПРАВ КУ

За ко на о по ре ском по ступ ку Ре пу бли ке Срп ске

1. У чла ну 2. у тач ки ж) по сли је ри је чи: “(у да љем тек -
сту: По ре ска упра ва)” до да је се сло во: “и”.

2. У чла ну 12. у ста ву 4. ри је чи: “од да на при је ма рје -
ше ња” бри шу се.

3. У чла ну 94. у ста ву 1. у тач ки д) по сли је ри је чи:
“или” до да је се ри јеч: “не”.

4. У чла ну 99. ри јеч: “од но сно” за мје њу је се ри је чи ма:
“као и”.

Број: 02/2-1999/11
21. ок то бра 2011. го ди не Ге не рал ни се кре тар,
Ба ња Лу ка Ран ко Ка ра пе тро вић, с.р.
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