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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

Број: 03-26-1-009-1-II/12 

Сарајево, 15. августа 2012. године 

 
На основу члана 25., а у вези с чланом 16. став (4) Закона о конкуренцији (”Службени 

гласник БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) Конкуренцијско савјет Босне и Херцеговине 

даје 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

о Пријави концентрације 

 
1. Конкуренцијско савјет Босне и Херцеговине је запримило Пријаву концентрације (у 

даљем тексту: Пријава) привредног субјекта НИС ПЕТРОЛ Друштво са 

ограниченом одговорношћу Лакташи, Приједорска бб, Трн, 78250 Лакташи (у 

даљем тексту: НИС ПЕТРОЛ Трн или Подносилац пријаве), под бројем: 03-26-1-
009-II/12 dаnа 13. avgusta 2012. godine. 

 

2. Као правни основ у Пријави  је достављен Предуговор уговора о купопродаји 
бензинске црпке «БС Бијељина», Сремска 2, 76300 Бијељина, бензинске црпке «БС 

Јања», угао улица Змај Јовина и Карађорђева, 76300 Бијељина, бензинске црпке «БС 

Фоча», Магистрални пут М-20, 73300 Фоча, бензинске црпке «БС Рогатица», 
Српске Слоге бб, 73220 Рогатица, склопљен између привредног субјекта НИС 

Петрол Трн (купац) и привредног субјекта Друштво са ограниченом одговорношћу 

за производњ, трговина и услуге ''ОКТАН ПРОМЕТ'' д.о.о. Бијељина, Сремска 2., 

76300 Бијељина (продавалац) (у даљем тексту: ''ОКТАН ПРОМЕТ''), дана 23. јула 
2012. године. 

 

Такође, као правни основ у Пријави  је достављен и Уговор о закупу пословног 
простора бензинске црпке «БС Попови», 76300 Бјељина и бензинске црпка «БС 

Трњаци», 76300 Бјељина, склопљен између привредног субјекта НИС Петрол Трн 

(закупац) и гпривредног субјекта ''ОКТАН ПРОМЕТ'' (закуподавац) на период од 5 
година, дана 1. августа 2012. године. 

 

3. Учесници предметна концентрацију дјелују на тржишту малопродаје нафтних 

деривата у Републици Српској. 
 

4. Конкуренцијско савјет Босне и Херцеговине позива све заинтересиране привредне 

субјекте /физичка лица који дјелују на наведеном релевантном тржишту или друге 
привредне субјекте који дјелују на другим тржиштима, на којима би предметна 

концентрација могла имати ефекте те друге институције или удружења које имају 

одговарајућа сазнања о релевантном тржишту да могу доставити писане примједбе 

и мишљења у временском року од 10 дана од дана објаве, на адресу - Радићева 8, 
71000 Сарајево, или фаx: 033 251 408. 

 

5. Ово Обавијештење биће објављено у дневним новинама и на wеб страници 
Конкуренцијског вијећа Босне и Херцеговине (www.bihkonk.gov.ba).  

 

                     Предсједник  
  

            Ибрица Лакишић б.р. 
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