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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијско вијеће 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

Број: 06-26-1-009-5-II/12 

Сарајево, 4. септембар 2012. године 
 

На основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (1) тачка д), а у вези с чл. 12., 14., 16., 

17. и 18. Закона о конкуренцији («Службени гласник БиХ», бр. 48/05, 76/07 и 80/09), 

рјешавајући по Пријави концентрације привредног субјекта НИС ПЕТРОЛ Друштво са 
ограниченом одговорношћу Лакташи, Приједорска бб, Трн, 78250 Лакташи, и привредног  

субјекта Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге 

''ОКТАН ПРОМЕТ'' д.о.о. Бијељина, Сремска 2., 76300 Бијељина, запримљеној под 
бројем: 03-26-1-009-II/12 дана 13. аугуста 2012. године, Конкуренцијски савјет на 41. 

(четрдесетпрвој) сједници одржаној дана 4. септембра 2012. године, донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација која ће настати на тржишту малопродаје 

нафтних деривата у Републици Српској, стицањем контроле привредног субјекта НИС 
ПЕТРОЛ Друштво са ограниченом одговорношћу Лакташи, Приједорска бб, Трн, 

78250 Лакташи, куповином бензинске станице «БС Бијељина», Сремска 2, 76300 

Бијељина, бензинске станице «БС Јања», угао улица Змај Јовина и Карађорђева, 76300 
Бијељина, бензинске станице «БС Фоча», Магистрални пут М-20, 73300 Фоча, 

бензинске станице «БС Рогатица», Српске Слоге бб, 73220 Рогатица, и узимањем у 

закуп бензинске станице «БС Попови», 76300 Бијељина и бензинске станице «БС 

Трњаци», 76300 Бијељина, од привредног субјекта Друштво са ограниченом 
одговорношћу за производњу, трговину и услуге ''ОКТАН ПРОМЕТ'' д.о.о. Бијељина, 

Сремска 2., 76300 Бијељина. 

 
2. Ово Рјешење је коначно и уписује се у регистар концентрација. 

 

3. Ово Рјешење биће објављено 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: 03-26-1-009-II/12 дана 13. аугуста 2012. године, 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), којом привредни субјекат НИС 

ПЕТРОЛ Трн намјерава купити од привредног субјекта Друштво са ограниченом 
одговорношћу за производњу, трговину и услуге ''ОКТАН ПРОМЕТ'' д.о.о. Бијељина, 

Сремска 2., 76300 Бијељина, бензинску станицу «БС Бијељина», Сремска 2, 76300 

Бијељина, бензинску станицу «БС Јања», угао улица Змај Јовина и Карађорђева, 76300 
Бијељина, бензинску станицу «БС Фоча», Магистрални пут М-20, 73300 Фоча, бензинску 

станицу «БС Рогатица», Српске Слоге бб, 73220 Рогатица, као и узети у закуп бензинску 
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станицу «БС Попови», 76300 Бијељина и бензинску станицу «БС Трњаци», 76300 

Бијељина. 
Конкуренцијски савјет је утврдио Пријаву комплетном и издао Потврду о пријему 

комплетне и уредне Пријаве, у складу са чланком 30. став (3) Закона о конкуренцији (у 

даљем тексту: Закон), под бројем: 03-26-1-009-3-II/12 дана 4. септембра 2012. године. 

 
Подносилац пријаве је навео, у смислу члана 30. став (2) Закона, да није поднио захтјев за 

оцјену концентрације овлаштеним тијелима за конкуренцију изван територије Босне и 

Херцеговине. 
 

Конкуренцијски савјет је у складу с чланом 16. став (4) Закона, издао Обавјештење о 

достављеној Пријави у дневној штампи Босне и Херцеговине, акт број: 03-26-1-009-1-II/12 
од дана 15. аугуста 2012. године (објављена дана 16. аугуста 2012. године), у којој су 

објављени подаци о намјераваној концентрацији, те позвао све заинтересоване странке на 

достављање писаних коментара у вези провођења исте. На предметну Обавијест нису 

достављени коментари заинтересованих странака. 
 

У поступку оцјене концентрације, Конкуренцијски савјет је утврдио сљедеће чињенице:   

 
Пријава концентрације је поднесена у прописаном року, у смислу члана 16. став (1) Закона, 

односно у смислу члана 16. став  (2) истог Закона. 

 
 

1. Учесници концентрације 
 

Учесници концентрације су привредни субјекат НИС ПЕТРОЛ Друштво са ограниченом 
одговорношћу Лакташи, Приједорска бб, Трн, 78250 Лакташи (уз сагласност матичне 

твртке привредног субјетка Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију 

и промет нафте и нафтних деривата и производњу природног гаса ''Нафтна индустрија 
Србије'' а.д. Народног Фронта 12, 21000 Нови Сад, Република Србија (у даљем тексту: 

''NIS'' а.д. Нови Сад), привредни субјекат Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу, трговину и услуге ''ОКТАН ПРОМЕТ'' д.о.о. Бијељина, Сремска 2., 76300 

Бијељина. 

 

 

 

1.1. Привредни субјекат НИС ПЕТРОЛ Трн 

 

Привредни субјекат НИС ПЕТРОЛ Друштво са ограниченом одговорношћу Лакташи, 
Приједорска бб, Трн, 78250 Лакташи, је уписан у регистар Окружног привредног суда 

Бања Лука, под бројем; 57-01-0235-11 (ЈИБ: 4403359860007) основан дана 13. септембра 

2011. године, с уплаћеним основним капиталом (..)*
1
, сa 100,0% власничких учешћа 

привредног субјекта Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и 
промет нафте и нафтних деривата и производњу природног гаса ''Нафтна индустрија 

Србије'' а.д. Народног Фронта 12, 21000 Нови Сад, Република Србија (у даљем тексту: 

''NIS'' а.д. Нови Сад). 
 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта НИС ПЕТРОЛ Трн су вађење 

сирове нафте и плина, производња рафинираних нафтних деривата, производња плина, 

                                                
1 (..)* подаци представљају пословну тајну, у смислу члана 38. Закона о конкуренцији  
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трговина на велико и мало течним и плинским горивима, моторним горивима, и 

дистибуција плина плиноводима.  
 

Привредни субјекат НИС ПЕТРОЛ Trn на релевантном тржишту малопродаје нафтних 

деривата не посједује 10,0% или више учешћа у капиталу у неком привредном субјекту, 

нити 10,0% или више права гласа. 
 

 

1.2. Привредни  субјекат ''ОКТАН ПРОМЕТ'' 

 

Привредни субјекат Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и 

услуге ''ОКТАН ПРОМЕТ'' д.о.о. Бијељина, Сремска 2., 76300 Бијељина, уписан је у 
регистар Окружног привредног суда у Бијељини под бројем: МБС 1-593 (ЈИБ: 

440038744006), са уплаћеним капиталом од 5.050.110,00 КМ, с 100,00% власничких 

учешћа физичког лица Митровић Војина, (..)*(лична карта број (..)*). 

 
Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта ''ОКТАН ПРОМЕТ'' су трговина 

на велико и мало чврстим, течним и плинским горивима и сличним производима. 

 
Привредни субјекат ''ОКТАН ПРОМЕТ'' има 100,0% власничких учешћа у бензинским 

станицама наведеним у Табели 3. 

 
 

2. Привредни субјекат ''NIS'' а.д. Нови Сад 

 

Привредни субјекат Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и 
промет нафте и нафтних деривата и производњу природног гаса ''Нафтна индустрија 

Србије'' а.д. Народног Фронта 12, Нови Сад, Република Србија, регистровано код Агенције 

за привредне регистре Републике Србије, матични број: 20084693, са основним капиталом - 
новчани износ (..)*КМ (EUR(..)*) и неновчани капитал (..)*КМ (EUR (..)*).  

 

 

Власничка структура привредног субјекта ''NIS'' на дан 6. јула 2012. године:     
                                                                                                                                          Табела 1.                              Табела 1.  

Р.б. Акционари НИС Учешће акција (%) 

1. Гаспром Нефт- Москва 56,15458 

2. Република Србија 29,87413 

3. Остали акционари 13,96821 

Укупно 100,00 

Извор: Подаци из Пријаве 

 
 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта 'НИС'' су истраживање, 

производња и прерада нафте, нафтних деривата и плина, дистрибуција и промет нафте, 
нафтних деривата и плина, вањскотрговинске дјелатности различитим производима.  

 

Привредни субјекат ''НИС'' а.д. Нови Сад на тржишту малопродаје нафтних деривата у 

Босни и Херцеговини има двије бензинске станице са 100,0% власничких учешћа 
(бензинска станица БС Трн 1, Трн, 78250 Лакташи и бензинска станица БС Трн 2, Трн, 

78250 Лакташи).  
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Такође, у Босни и Херцеговини привредни субјекат ''НИС'' а.д. Нови Сад има 66,0% 
власничких учешћа у основном капиталу привредног субјекта ''Јадран Нафтагас'' д.о.о. 

Бања Лука ( основан дана 14. децембра 2010. године) с претежном регистрованом 

дјелатности истраживање и производња нафте и плина. 

 
 

3. Обавеза пријаве концентрације 

 
Обавеза пријаве концентрације настаје, у смислу одредбе члана 14. став (1) Закона, када 

учесници концентрације продајом роба и/или услуга остваре на свјетском тржишту 100 

милиона КМ по завршном рачуну у години која је претходила концентрацији, и када 
укупни годишњи приходи сваког од најмање два привредна субјекта учесника 

концентрације остварени продајом роба и /или услуга на тржишту Босне и Херцеговине 

износе најмање 8 милиона КМ по завршном рачуну у години која је претходила 

концентрацији, или ако је њихово заједничко учешће на релевантном тржишту веће од 
40%. 

 

Укупни остварени приходи учесника концентрације (и повезаних друштава), на дан 31. 
децембар 2011. године: 

    

                            Табела 2. 

(КМ) 
''НИС'' а.д. 

Нови Сад 

НИС 

Петрол  

Трн* 

''ОКТАН 

ПРОМЕТ'' 

''ОКТАН ПРОМЕТ'' 

(дијелови предметне 

концентрације 

Босна  и   
Херцеговина 

(..)* - (..)* (..)* 

Свијет (..)* - - - 

Извор: Подаци из Пријаве *привредни субјекат НИС Петрол Трн нема остварен приход у 

2011. године (основан у 9 мјесецу 2011. године) 
 

Остварени приходи дијелова (бензинских станица) привредног субјекта ''ОКТАН 

ПРОМЕТ'' који су предмет намјераване концентрације, на дан 31. децембра 2011. године: 

Табела 3. 

Р.б. Бензинска станица Укупан приход (КМ) 

1. БС Бијељина (..)* 

2. БС Попови (..)* 

3. БС Трњаци (..)* 

4. БС Рогатица (..)* 

5. БС Јања (..)* 

6. БС Фоча (..)* 

 Укупно (..)* 

Извор: подаци из Пријаве 
 

Чланом 14. став (3) Закона је утврђено да у случају кад се концентрација из члана 12. става 

(1) истог односи на спајање или припајање дијела или дијелова једног или више 
привредних субјеката, без обзира да ли ти дијелови имају статус правне особе, при 

израчунавању прихода, обрачунаваће се само приход оних дијелова привредног субјекта 

који су предметом контроле концентрације. 
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Конкуренцијски савјет је утврдио (Табеле 2. и 3.) да су учесници концентрације испунили 

услове оствареног укупног прихода (на свјетском тржишту и тржишту Босне и 
Херцеговине) из члана 14. став (1) Закона, те су обавезни поднијети Пријаву. 

 

Годишњи приходи учесника онцентрације представљају укупне приходе (без пореза на 

додатну вриједност и других пореза), у смислу члана 9. тачка х) Одлуке о начину 
подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката. 

 

 
 

4. Правни оквир оцјене концентрације 
 
Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене предметне концентрације 

примијенио одредбе Закона, Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за 

оцјену концентрација привредних субјеката и Одлуке о утврђивању релевантног тржишта 

(''Службени гласник БиХ'', бр. 18/06 и 34/10). 
 

Конкуренцијски савјет, у складу са чланом 43. став (7) Закона, при израчуну укупних 

годишњих прихода учесника концентрације је користио критеријуме и стандарде 
Обавијести Европске комисије о израчуну укупног прихода у складу са Уредбом Вијећа 

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

 
 

5. Правни основ и облик концентрације 
 

Привредни субјекат ''НИС'' а.д. Нови Сад је донио одлуку (на састанку интерног 
Инвестиционог комитета од дана 8. марта 2012. године и дана 28. јуна 2012. године) да 

преко повезаног привредног субјекта НИС Петрол Трн реализује куповину и узимање у 

закуп бензинских станица привредног субјекта ''ОКТАН ПРОМЕТ''. 
 

Привредни субјекат ''НИС'' а.д. Нови Сад је донио, дана 23. јула 2012. године, Одлуку о 

одобрењу закључивања Предуговора и Уговора о купопродаји некретнина привредног 

субјекта ''ОКТАН ПРОМЕТ'' (и овластио директора привредног субјекта НИС ПЕТРОЛ 
Трн за потписивање истих). 

 

У Пријави, привредни субјекат НИС Петрол Трн је доставио:  
 

- Предуговор уговора о купопродаји бензинске станице «БС Бијељина», Сремска 2, 

76300 Бијељина склопљен између привредног субјекта НИС Петрол Трн (г-дин 
Шабашов Алексеј, директор (купац) и привредног субјекта ''ОКТАН ПРОМЕТ'' (г-дин 

Војин Митровић, директор (продавац), дана 23. јула 2012. године у Лакташима (Нотар 

Милка Ђаковић, Карађорђева бб, 78250 Лакташи - нотарски ОПУ број: 1372/2012); 

 
- Предуговор уговора о купопродаји бензинске станице «БС Јања», угао улица Змај 

Јовина и Карађорђева, 76300 Бијељина склопљен између привредног субјекта НИС 

Петрол Трн (г-дин Шабашов Алексеј, директор (купац) и привредног субјекта ''ОКТАН 
ПРОМЕТ'' (г-дин Војин Митровић, директор (продавац), дана 23.јула 2012. године у 

Лакташима (Нотар Милка Ђаковић, Карађорђева бб, 78250 Лакташи - нотарски ОПУ 

број: 1377/2012); 
 



7 

 

- Предуговор уговора о купопродаји бензинске станице «БС Фоча», Магистрални пут М-

20, 73300 Фоча склопљен између привредног субјекта НИС Петрол Трн (г-дин 
Шабашов Алексеј, директор (купац) и привредног субјекта ''ОКТАН ПРОМЕТ'' (г-дин 

Војин Митровић, директор (продавац), дана 23. јула 2012. године у Лакташима (Нотар 

Милка Ђаковић, Карађорђева бб, 78250 Лакташи - нотарски ОПУ број: 1376/2012); 

 
- Предуговор уговора о купопродаји бензинске станице «БС Рогатица», Српске Слоге бб, 

73220 Рогатица склопљен између привредног субјекта НИС Петрол Трн (г-дин 

Шабашов Алексеј, директор (купац) и привредног субјекта ''ОКТАН ПРОМЕТ'' (г-дин 
Војин Митровић, директор (продавац), дана 23. јула 2012. године у Лакташима (Нотар 

Милка Ђаковић, Карађорђева бб, 78250 Лакташи - нотарски ОПУ број: 1375/2012); 

 
Конкуренцијски савјет је оцијенио да склопљени Предуговори уговора о купопродаји 

бензинских станица судионика концентрације изражавају намјеру за проведбом предметне 

концентрације, те се сматра да је Пријава поднесена, у смислу члана 16. став (2) Закона. 

 
У Пријави је наведено да ће Уговори о купопродаји бензинских станица бити склопљени 

након комплетирања документације, односно испуњених прелиминарних услова (предаје 

непокретности ослобођених свих права и оптерећења) од привредног субјекта ''ОКТАН 
ПРОМЕТ'', као и након донесене одлуке Конкуренцијског савјета.  

 

Такође, привредни субјекат НИС Петрол Трн је доставио: 
 

- Уговор о закупу пословног простора бензинске станице «БС Попови», Бијељина на 

период од 5 година, 76300 Бијељина склопљен између привредног субјекта НИС 

Петрол Трн (г-дин Шабашов Алексеј, директор (закупац) и привредног субјекта 
''ОКТАН ПРОМЕТ'' (г-дин Војин Митровић, директор (закуподавац), дана 1. августа 

2012. године у Лакташима (Нотар Милка Ђаковић, Карађорђева бб, 78250 Лакташи - 

нотарски ОПУ број: 1460/2012); 
 

- Уговор о закупу пословног простора бензинске станице «БС Трњаци», Бијељина на 

период од 5 година, 76300 Бијељина склопљен између привредног субјекта НИС 

Петрол Трн (г-дин Шабашов Алексеј, директор (закупац) и привредног субјекта 
''ОКТАН ПРОМЕТ'' (г-дин Војин Митровић, директор (закуподавац), дана 1. августа 

2012. године у Лакташима (Нотар Милка Ђаковић, Карађорђева бб, 78250 Лакташи - 

нотарски ОПУ број: 1459/2012). 
 

Конкуренцијски савјет је оцијенио да су склопљени Уговори о закупу пословног простора 

учесника концентрације поднесени, у смислу члана 16. став (1) Закона. 
 

На основу наведеног, Конкуренцијски савјет је прихватио Предуговоре уговора о 

купопродаји бензинских станица и Уговоре о закупу пословног простора као правне 

основе предметне (намјераване) концентрације, у смислу члана 16. ст. (1) и (2) Закона, и 
члана 9. тачка ф) Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену 

концентрација привредних субјеката. 

 
У смислу члана 12. став (2) тачка б) под 1) Закона правни облик предметне концентрације 

је стицање контроле или доминантног утицаја једног привредног субјекта (НИС Петрол 

Трн) над дијеловима другог привредног субјекта (''ОКТАН ПРОМЕТ''), куповином 
основног капитала и дугорочним закупом пословног простора. 
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6. Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште, у смислу члана 3. Закона, те члана 4. и 5. Одлуке о утврђивању 

релевантног тржишта, чини тржиште одређених производа и/или услуга који су предмет 

обављања дјелатности на одређеном географском подручју. 
 

Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште 

производа обухвата све производе и/или услуге које потрошачи сматрају међусобно 
замјењивим с обзиром на њихове битне карактеристике, квалитет, намјену, цијену или 

начин употребе.  

 
Према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште у 

географском смислу обухвата цијелу или дио територије Босне и Херцеговине, на којој су 

тржишни конкуренти активни у продаји и/или куповини релевантног производа под 

једнаким или довољно уједначеним условима који то тржиште битно разликују од услова 
тржишне конкуренције на сусједним географским тржиштима. 

 

Релевантним тржиштем производа у предметној концентрацији сматра се тржиште 
малопродаје нафтних деривата у специјализованим продавницама.  

 

Релевантно географско тржиште у предметној концентрацији сматраће се територија 
Републике Српске, у складу с локацијом и пословању бензинских станица привредног 

субјекта ''ОКТАН ПРОМЕТ'', над којим се стиче контрола.  

 

На основу наведеног, као релевантно тржиште производа сматра се тржиште малопродаје 
нафтних деривата, док је за релевантно тржиште у географском смислу одређена 

територија Републике Српске. 

 
 

7. Анализа релевантног тржишта 

 

Тржишни удио учесника концентрације (укључујући и двије бензинске станице које су од 
раније у 100,00% власништву привредног субјекта ''НИС'' а.д. Нови Сад) на релевантном 

тржишту Републике Српске (према броју бензинских станица је око 2,0% у односу на 

укупан број од 389 бензинских станица у Републици Српској).  
 

 

Анализом података о потенцијалној конкуренцији на релевантном тржишту Републике 
Српске (према броју бензинских станица) привредни субјекат Нестро Петрол а.д. Бања 

Лука има 20,01% тржишног учешћа (укупно 78 бензинских станица), привредни субјекат 

Парма Тренд с 5,40% (укупно 21 бензинску станицу) и привредни субјекат Крајина петрол 

а.д. Бања Лука с 3,85% тржишног учешћа (има укупно 15 бензинских станица). 

 

 

8. Оцјена предметне концентрације 
  

Конкуренцијски савјет је анализом релевантних података, у смислу члана 17. Закона, 

оцијенио да провођењем намјераване концентрације неће доћи до нарушавања тржишне 
конкуренције, односно стварања или јачања доминантне позиције учесника концентрације.  

 



9 

 

Привредни субјекат НИС Петрол Трн (односно матична твртка ''НИС'' а.д. Нови Сад) прије 

провођења предметне концентрације је имао двије бензинске станице (које још нису 
пословно активне) на релевантном тржишту малопродаје нафтних деривата Републике 

Српске, те са шест нових бензинских станица које су предмет ове концентрације његово 

тржишно учешће неће бити значајно повећано. 

 
Такође, Конкуренцијски савјет је узео у обзир да Подносилац пријаве овом 

концентрацијом има намјеру повећати своју малопродајну мрежу у Републици Српској, 

односно додатним улагањем модернизовати купљене објекте и опрему с циљем увођења 
иновација, повећати квалитет производа /услуга те проширити асортиман производа 

/услуга за крајње потрошаче. 

 
Конкуренцијски савјет је у смислу члана 18. став (2) тачка а) Закона донио одлуку као у 

диспозитиву овог Рјешења.  

 

 
 

9. Административна такса 
 
Подносилац пријаве у складу с чланом 2. тарифни број 107. став (1) тачка д) под 1) Одлуке 

о административним таксама у вези са процесним радњама пред Конкуренцијским 

савјетом (Службени гласник БиХ», бр. 30/06 и 18/11), дужан је платити административну 
таксу на ово Рјешење у износу од 2.500,00 КМ, у корист Буџета институција Босне и 

Херцеговине. 

 

 

10. Поука о правном лијеку  
 

Против овог Рјешења није дозвољена жалба. 
 

Незадовољна странка може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у 

року од 30 дана од дана пријема овога Рјешења, односно од  дана његовог објављивања. 

 

                              

                                                                                                            Предсједник 

  

             Ибрица Лакишић 

 

 

 

 


