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ODLUKA O DOPUŠTENOSTI KONCENTRACIJE PODUZETNIKA 
 
 
Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja u upravnoj stvari ocjene dopuštenosti koncentracije 
poduzetnika Mepas d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu Široki Brijeg, sa sjedištem u 
Širokom Brijegu, Bosna i Hercegovina i poduzetnika Brodomerkur trgovina i usluge, dioničko 
društvo, sa sjedištem u Splitu, Poljička Cesta 35, donijelo je, na 31. sjednici, održanoj 22. 
prosinca 2004., odluku kojom se navedena koncentracija ocjenjuje dopuštenom. 
 
Riječ je o koncentraciji poduzetnika koji djeluju na različitim tržištima u Republici Hrvatskoj, te 
stoga ne postoji djelatnost u kojoj se preklapa poslovanje poduzetnika sudionika 
koncentracije, odnosno ne postoji jedinstveno mjerodavno tržište u proizvodnoj dimenziji na 
području Republike Hrvatske. Poduzetnik Brodomerkur d.d. djeluje na području Republike 
Hrvatske na tržištu trgovine na veliko tehničkom robom, na tržištu trgovine na veliko u 
elektroindustriji i elektroenergetici, na tržištu trgovine na veliko crnom i obojenom 
metalurgijom, na tržištu trgovine na veliko bijelom tehnikom i akustikom. Poduzetnik Mepas 
d.o.o., putem svojih povezanih društava Saponia d.d. na području Republike Hrvatske djeluje 
na tržištu proizvodnje sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, te putem 
društva Koestlin d.d. djeluje na tržištu proizvodnje dvopeka, keksa, trajnih peciva i kolača.  
 
Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Vijeće), temeljem članka 26. stavka 
1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: ZZTN), utvrdilo je da se na temelju 
pravovaljanih dokaza dostavljenih uz prijavu predmetne koncentracije i drugih raspoloživih 
podataka i saznanja može razumno pretpostaviti da provedba prijavljene koncentracije 
poduzetnika nije zabranjena u smislu članka 18. ZZTN-a, budući da nije riječ o koncentraciji 
čija bi provedba mogla značajno utjecati na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje 
tržišnog natjecanja. 
 
Kako sudionici koncentracije nisu posebnim zahtjevom, predviđenim člankom 26. stavkom 2. 
ZZTN-a, zatražili donošenje posebnog rješenja o ocjeni njene dopuštenosti, Vijeće je 
zaključilo da se odluka o dopuštenosti koncentracije, sukladno članku 59. stavku 1. ZZTN-a, 
objavi na web stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i u «Narodnim novinama». 
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