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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијско вијеће 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијски савјет 

 

Број: УП-06-26-1-023-5/21 

Сарајево, 15.9.2021. године 

 

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

став (2), а у вези са чланом 14. Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, број 48/05, 

76/07 и 80/09), рјешавајући по Пријави концентрације привредног субјекта MOL Magyar Olaj- 

és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Október huszonharmadika u. 18, 1117 

Будимпешта, Мађарска, поднесеној путем пуномоћника, адвокат Карабдић Керим, Хаџи 

Идризова 20,71000 Сарајево, запримљеној дана 22.6.2021. године под бројем: УП-06-26-1-023-

1/21  на 92. (деведесетдругој) сједници одржаној дана 15.9.2021. године, донио је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта МОЛ Магyар Олај- éс Гáзипари 

Нyилвáносан Мűкöдő Рéсзвéнyтáрсасáг, Октóбер хусзонхармадика у. 18, 1117 Будимпешта, 

Мађарска, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) 

Закона о конкуренцији.  

 

2.  Подносилац предметне пријаве, обвезник је плаћања административне таксе у износу од 

1.000,00 КМ   (словима: хиљаду конвертибилних марака) у корист Буџета 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 (даље у тексту: Конкуренцијски савјет) је дана 

22.6.2021. године под бројем: УП-06-26-1-023-1/21, запримио Пријаву концентрације (даље у 

тексту: Пријава), поднесену од стране привредног субјекта MOL Magyar Olaj- és Gázipari 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Október huszonharmadika u. 18, 1117 Будимпешта, 

Мађарска, као матичног друштва МОЛ групе (даље у тексту: МОЛ, Стицалац или Подносилац), 

у вези са намјераваним стицањем индиректне, искључиве контроле над друштвом ОМВ 

СЛОВЕНИЈА, трговина з нафто ин нафтими деривати, д.о.о., са сједиштем на адреси Улица 15. 

маја 19, 6000 Копер, Република Словенија, (даље у тексту: ОМВ Словенија или Циљно 

друштво). 

 

Пријаву је, као заступник Подносиоца, поднио адвокат Карабдић Керим, Хаџи Идризова 

20,71000 Сарајево (даље у тексту: Подносилац пријаве). 

 

Конкуренцијски савјет је дана 9.7.2021. године под бројем УП-06-26-1-023-2/21, од стране 

Подносиоца запримио самоиницијативну допуну предметне Пријаве. 

 

Подносилац пријаве је навео, у смислу члана 30. став (2) Закона о конкуренцији („Службени 

гласник БиХ“, број 48/05, 76/07 и 80/09) (у даљем тексту: Закон), да се поред БиХ, ова 

трансакција пријављује и у сљедећим јурисдикцијама: ЕУ, Србија, Црна Гора и Словенија (у 

случају да Европска комисија пренесе надлежност на словенско тијело за заштиту 

конкуренције). 
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Конкуренцијски савјет је анализом Пријаве утврдио да је иста поднесена у смислу и у складу с 

чланом 16. став (1) Закона, обзиром да правни основ предметне концентрације чини Уговор о 

куповини учешћа, закључен 7. јуна 2021. године између друштва ОМВ Словенија као продавца 

и друштва MOL Slovenia Downstream Investment B.V., као купца, којим ће уствари МОЛ група 

стећи 1(..)** учешћа у Циљном друштву. 

 

Након што је утврдило да је поднесена пријава уредна и комплетна у смислу одредби Закона о 

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

подношења пријаве и критеријума за оцјену концентрација привредних субјеката („Службени 

гласник БиХ“, број 34/10), Конкуренцијски савјет је дана 14.9.2021.године, подносиоцу пријаве 

издао Потврду број: УП-06-26-1-023-3/21, о уредној и комплетној пријави у смислу члана 30. 

став (3) Закона. 

 

1. Учесници предметне концентрације 

 

Учесници концентрације по предметној пријави су привредни субјекти:  MOL Magyar Olaj- és 

Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Október huszonharmadika u. 18, 1117 

Будимпешта, Мађарска и ОМВ СЛОВЕНИЈА, трговина з нафто ин нафтими деривати, д.о.о., са 

сједиштем на адреси Улица 15. маја 19, 6000 Копер, Република Словенија 

 

1.1  Привредни субјекат MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, 

Október huszonharmadika u. 18, 1117 Будимпешта, Мађарска, као стицалац 

 

Привредни субјекат MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, са 

сједиштем на адреси Október huszonharmadika u. 18, 1117 Будимпешта, Мађарска, регистровано 

је код Градског суда у Будимпешти, регистарски број 01-10-041683, као матично друштво МОЛ 

групе.  

 

МОЛ је интегрисана међународна нафтна и плинска компанија, чије су главне дјелатности: 

истраживање, производња и прерада сирове нафте, дистрибуција нафтних деривата како на 

велепродајном тако и на малопродајном нивоу, производња и продаја петрокемијских 

производа, истраживање и производња природног плина и пренос природног плина у 

Мађарској. 

 

1.1.1 Повезана друштва подносиоца пријаве 

 

Директни стицалац у предметној трансакцији је друштво MOL Slovenia Downstream Investment 

B.V., регистровано у Холандији, које је у 100% власништву МОЛ-а и дио МОЛ Групе. 

 

На страни Стицаоца, још једно друштво из МОЛ групе, ИНА д.д. Загреб (даље у тексту: ИНА), 

ће учествовати у преузимању учешћа Циљног друштва. У документу који представља правни 

основ концентрације, Уговору о куповини учешћа закљученог дана 7. јуна 2021. године, 

предвиђено је да, по затварању трансакције, (..)**. 

 

Друштво ИНА налази се под пуном контролом МОЛ-а и у потпуности је консолидовано у МОЛ 

групу. ИНА је водећа нафтна компанија у Хрватској и један од главних играча на регионалном 

тржишту у области истраживања нафте и плина, производњи и преради нафте и дистрибуцији 

нафте и нафтних деривата.  

 

У Босни и Херцеговини, МОЛ група је присутна преко неколико својих зависних друштава, 

активних у велепродаји и малопродаји различитих врста горива.  

 

 
1(..)** податак представља пословну тајну 
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У свом годишњем извјештају за 2020. годину, МОЛ као своја зависна друштва наводи четири 

друштва регистрована у Босни и Херцеговини: ИНА БХ д.д. Сарајево, Crosco International 

д.о.о. Тузла, Холдина д.о.о. Сарајево („Холдина“) и  Енергопетрол д.д. Сарајево 

(„Енергопетрол“). 

 

Од ових друштава, једино су Холдина и Енергопетрол заиста активни на тржишту – друштво 

Crosco International д.о.о. је ликвидирано у 2020. години, док је ликвидација друштва ИНА БХ 

д.д. у току. 

 

Холдина је друштво које послује у оквиру ИНА групе и у (..)** је власништву ИНА-е. Друштво 

је активно у велепродаји и малопродаји нафте и нафтних деривата на читавој територији БиХ. 

Холдина опслужује своје велепродајне купце широм БиХ. Малопродајну мрежу Холдина-е 

чини 51 бензинска станица на цијелој територији Босне и Херцеговине. 

 

Енергопетрол је друштво које такође послује у оквиру ИНА групе. Претежно је активно у 

области малопродаје нафте и нафтних деривата, док у области велепродаје у смислу доставе 

горива купцима, није активан. Посједује мрежу од 54 бензинске станице на читавој територији 

Босне и Херцеговине. 

 

1.2  Привредни субјекат ОМВ СЛОВЕНИЈА, трговина з нафто ин нафтими деривати, д.о.о., 

са сједиштем на адреси Улица 15. маја 19, 6000 Копер, Република Словенија, као циљно 

друштво 

 

Привредни субјекат ОМВ Словенија, друштво регистровано у Словенији, тренутно се налази 

под контролом ОМВ групе, уз неконтролно учешће које у Циљном друштву посједује ИНА, 

која је дио МОЛ групе. 

 

Главна дјелатност друштва ОМВ Словенија је малопродаја горива преко своје мреже од 120 

бензинских станица којима управља или ОМВ или његови партнери-закупци. Друштво ОМВ 

Словенија је такође активно у области велепродаје горива, тако што снабдијева поједине крајње 

купце у Словенији и Хрватској, као и у области велепродаје битумена и лож уља. 

 

Друштво ОМВ Словенија је на тржишту Босне и Херцеговине присутно у маргиналном обиму. 

 

2.     Правни оквир оцјене предметне концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене допуштености предметне концентрације 

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

концентрација привредних субјеката („Службени гласник БиХ“, број 34/10) (у даљем тексту: 

Одлука). 

 

3.    Правни основ и облик концентрације 

 

У поднесеној Пријави, подносилац као правни основ предметне концентрације наводи Уговор о 

куповини учешћа, закључен 7. јуна 2021. године између друштва ОМВ Словенија, као продавца 

и друштва MOL Slovenia Downstream Investment B.V. Амстердам, Холандија, као купца. 

 

Подносилац сматра да трансакција представља концентрацију путем стицања већинског учешћа 

у циљном друштву, путем које ће МОЛ група, преко својих зависних друштава, у коначници 

стећи (..)** учешћа у Циљном друштву и вршиће над њим појединачну (искључиву) контролу. 

 

Стицалац дакле преко свог 100% зависног друштва MOL Slovenia Downstream Investment B.V., 

Амстердам, Холандија, наведеним уговором стиче (..)** учешћа у Циљном друштву, који су 

тренутно у власништву ОМВ-а.  
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Прије Трансакције, Стицалац већ посједује (..)** учешћа у Циљном друштву, преко свог 

зависног друштва ИНА. 

 

Предвиђено је да, по затварању трансакције, (..)**. 

 

У сваком случају, с обзиром на то да су и ИНА и MOL Slovenia Downstream Investment B.V. дио 

МОЛ групе, таква промјена у власничкој структури не би довела до промјене контроле у 

смислу закона.  

 

Сходно овоме, након Трансакције, Стицалац ће свакако индиректно посједовати (..)** учешћа у 

Циљном друштву и вршит ће искључиву контролу над њим. 

 

Слиједом наведеног, правни облик предметне концентрације јесте стицање контроле над 

привредним субјектом, куповином већине акција, у смислу  одредби члана 12. став (1) тачка б) 

под 1) Закона.  

 

4.   Релевантно тржиште  

 

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

утврђивању релевантног тржишта, чини тржиште одређених производа/услуга које су предмет 

обављања дјелатности на одређеном географском тржишту. 

 

Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта у производном смислу, 

релевантно тржиште обухвата све производе и/или услуге које потрошачи и/или корисници 

сматрају међусобно замјењивим, под прихватљивим условима, имајући у виду посебно њихове 

битне карактеристике, квалитет, уобичајену намјену, начин употребе, услове продаје и цијене. 

 

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

географском смислу обухвата цјелокупну или дио територије Босне и Херцеговине на којем 

привредни субјекат дјелује у продаји и/или куповини релевантног производа под једнаким или 

довољно уједначеним условима и који то тржиште битно разликује од услова тржишне 

конкуренције на сусједним географским тржиштима. 

 

МОЛ група је у БиХ активна у продаји нафтних деривата (моторни бензин, дизел гориво и 

укапљени нафтни плин), како на малопродајном тако и на велепродајном нивоу.  

 

На основу података достављених у предметној пријави, као релевантно тржиште у сврху оцјене 

предметне концентрације, одређује се тржиште  малопродаје и велепродаје нафтних деривата 

на цијелој територији Босне и Херцеговине. 

 

5.   Оцјена концентрације  

 

Закон чланом 14., као и Одлука о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену 

концентрација („Сл.гласник БиХ“, број: 34/10) чланом 2., прописују, да су привредни субјекти 

са сједиштем и пребивалиштем у иностранству, концентрацију дужни пријавити 

Конкуренцијком вијећу Босне и Херцеговине, уколико укупни годишњи приход свих учесника 

концентрације на свјетском тржишту износи 100 милиона КМ и укупни годишњи приход 

сваког од најмање два учесника концентрације на тржишту Босне и Херцеговине износи 

најмање 8 милиона, или ако је њихов заједнички удио на релевантном тржишту већи од 40%. 

 

Укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника концентрације и њихових повезаних 

друштава, на дан 31. децембра 2020. године, приказани су у Табели 1., ради утврђивања 

постојања услова за обавезу пријаве предметне концентрације:    
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Табела 1.         

Ред.

бр. 

Назив привредног 

субјекта 

Приход на тржишту у БиХ  Приход на свјетском 

тржишту  

01. МОЛ Група (..)** (..)** 

02. Циљно друштво (..)** (..)** 
Извор: подаци из Пријаве 

* .. (..)**         

 

Годишњи приходи учесника концентрације представљају 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 

критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката. 

 

Према приказаним подацима, учесници концентрације нису испунили услов укупног годишњег 

прихода, тј. немају остварен укупни годишњи приход на тржишту у Босни и Херцеговини у 

смислу члана 14. став (1) тачка б) Закона. 

 

Подносилац пријаве доставио је Конкуренцијском савјету процјену тржишних учешћа учесника 

концентрације и њихових конкурената на означеном релевантном тржишту у 2020. години, 

како слиједи: 

 

Тржиште малопродаје нафтних деривата у БиХ      Табела 2. 

  

Учесник на тржишту % 

ГазпромНефт 3,6 

HIFA Group 6,6 

Оптима 7,4 

Нешковић 4,3 

TI OIL/TISKO/AURO 3,4 

МОЛ група 9,0 

Циљно друштво 0 

Независне станице („white pumpers“) 65,7 

Укупно: 100,00 

 (подаци представљају процјену Подносиоца на основу броја малопродајних локација) 

 

 

Тржиште велепродаје нафтних деривата у БиХ     Табела 3. 

 

Учесник на тржишту % 

HIFA Oil 30,0 

ХИФА Петрол 25,0 

МОЛ група 17,00 

Оптима 11,0 

Петрол 9,0 

АГС 5,0 

Остали: 3,0 

Циљно друштво ≈0 

Укупно: 100,0 

 

Подносилац пријаве у истој наводи, да би по његовој процјени, те на основу горе приказаних 

података, након провођења предметне концентрације, тржишна учешћа учесника 

концентрације на тржишту малопродаје и велепродаје нафтних деривата у БиХ, остала 

суштински непромијењена – учешће МОЛ групе би се само незнатно увећао за тржишно 

учешће Циљног друштва, који је тек нешто изнад (..)**. 
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Узимајући у обзир све напријед наведено, оцјењено је да предметна концентрација неће 

резултирати промјенама у већ постојећем тржишном учешћу учесника концентрације, односно 

дошло би до незнатног и занемарљивог повећања истог. 

 

Сматра се да учесници концентрације нису испунили услов из члана 14. став (1) тачка б) нити у 

погледу заједничког тржишног учешћа на релевантном тржишту у Босни и Херцеговини.  

 

На основу напријед наведеног, утврђено је да привредни субјекти нису били у обавези 

поднијети пријаву концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона, те је одлучено као у 

диспозитиву овог Закључка. 

 

6.   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“, број 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.  

 
7.   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 

  


