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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće  
 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијски савјет 

 

 

 

Број: УП-05-26-1-034-9/19 

Сарајево, 21.02.2019 године 

 

На основу члана 25. став (1) тачка е) и члана 42. став (2), у вези са чланом 12. Закона о 

конкуренцији (''Службени гласник БиХ'', бр. 48/05, 76/07 и 80/09), а рјешавајући по Пријави 

концентрације 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, запримљеној путем пуномоћника, 

Наиде Чустовић и Лане Сарајлић, адвоката из Сарајева,  Змаја од Босне 7., дана 14.11.2019. године 

под бројем: УП-05-26-1-034-1/19, Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на 66. 

(шестедесетшестој) сједници одржаној дана 21.02. 2020. године, донио је  

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта Друштво за истраживање, 

производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и производњу 

природног гаса „Нафтна индустрија Србије“ а.д., Нови Сад, Република Србија, ради 

непостојања концентрације у смислу члана 12. став (1) Закона о конкуренцији. 

 

2. Обавезује се привредни субјекат Друштво за истраживање, производњу, прераду, 

дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и производњу природног гаса „Нафтна 

индустрија Србије“ а.д., Нови Сад, Република Србија да плати административну таксу у 

укупном износу од 1.000,00 КМ у корист Буџета институција 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 је дана 14.11.2019. године, запримио под бројем: УП-05-26-1-034-

1/19 поднесак који се односи на Пријаву намјере концентрације 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 вези са намјером стицања искључиве контроле над привредним субјектом 

„Јадран – Нафтагас“ д.о.о. за истраживање и производњу нафте и гаса, Краља Петра I 

Карађорђевића бб, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина у смислу члана 12. став 1. тачка б) 

Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) (у даљем тексту - 

Закон). 

 



3 

 

С обзиром да Пријава није била комплетна, Конкуренцијски савјет је актом број: УП-05-

26-1-034-2/19 од дана 19.11.2019. године, затражио допуну исте, коју је Подносилац пријаве 

доставио дана 27.11.2019. године актом број: УП-05-26-1-034-3/19. 

 

Конкуренцијски савјет је поново затражио допуну Пријаве актом број: УП-05-26-1-034-

4/19 од 05.12.2019. године, те је предметна Пријава допуњена поднеском број: УП-05-26-1-034-

5/19 запримљена дана 11.12.2019. године. 

  

Након комплетирања Пријаве Конкуренцијски савјет је издао Потврду о комплетној и 

уредној Пријави, у смислу чланка 30. став (3) Закона, дана 05.02.2020. године актом број: УП-05-

26-1-034-6/19. 

 

Подносилац пријаве је навео, у складу с чланом 30. став (2) Закона, да Пријаву није поднио 

нити има намјеру поднијети овлаштеним тијелима за оцјену концентрације изван територије Босне 

и Херцеговине. 

 

 Конкуренцијски савјет у поступку оцјене Пријаве је утврдило сљедеће чињенице:  

 

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

  

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници предметне концентрације су 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, 21000 Нови Сад, 

Република Србија и “Јадран-Нафтагас" д.о.о. , Краља Петра I Карађорђевића бб, 78000 Бања 

Лука, Босна и Херцеговина. 

 

 

1.1.  Привредни субјекaт Нафтна индустрија Србије“ а.д., Народног фронта 12, 21000 Нови 

Сад, Република Србија – НИС 

 

Привредни субјекaт Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет 

нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса „Нафтна индустрија 

Србије“а.д., Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, Република Србија (у даљем тексту НИС или 

Подносилац Пријаве), је уписан у Регистар привредних субјекта Републике Србије дана 01. 

октобра 2005. године под бројем: 20084693, са уписаним основним капиталом у износу од 

77.667.960,13 КМ (EUR 39.711.000,00). 

 

Претежна регистована дјелатност привредног субјекта НИС је експлоатација сирове нафте. 

 

Власничка структура привредног субјекта НИС је сљедећа*: 

 

Р.б. Привредни субјекат Учешће % 

1. ПЈСЦ ГАСПРОМ НЕФТ 91.565.887 акција, односно 56,15% 

2. РЕПУБЛИКА СРБИЈА 48.712.099 акција, односно 29,87% 

3. ОТП банка Србија а.д. - кастоди 
рачун-ФО 

2.010.812 акција, односно 1,23% 

4. ОТП банка Србија а.д. - кастоди 
рачун-ФО 

718.610 акција, односно 0,44%% 
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5. GLOBAL MARKO KAPITAL 
OPPORTUNI 

371.854 акција, односно 0,23% 

6. КОМП. ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ 
А.Д.О. 

326.154 акција, односно 0,20% 

7. ЦОНВЕСТ А.Д. НОВИ САД- 
ЗБИРНИ РАЧУН 

228.634 акција, односно 0,14 % 

8. АКТИВ-ФОНД ДОО 205.228 акција, односно 0,13% 

9. Уникредит банк Србија а.д, - 
кастоди рачун-КС 

172.819 акција, односно 0,11 % 

10. Raiffeicen banka  Србија а.д. - 
кастоди рачун-КС 

171.828 акција, односно 0,11% 

11. Остали акционари 18.576.470 акција, односно 11,39% 

 

* Подаци о првих 10 акционара друштва преузети су са веб странице Централног регистра хартија 

од вриједности Републике Србије www.crhov.rs  на дан 11.11. 2019. године.   

 

1.1.1. Повезана друштва привредног субјекта НИС 

 

Повезана друштва привредног субјекта НИС у Босни и Херцеговини су : 

 

- привредни субјекат НИС ПЕТРОЛ д.о.о. Бања Лука, са сједиштем на адреси Улица Краља 

Николе 26, Бања Лука, БиХ, регистровано у регистру привредних субјеката Окружног 

привредног суда у Бања Луци под бројем (МБС): 57-01-0235-11 (у даљем тексту: НИС 

ПЕТРОЛ) који је у 100% власништву привредног субјекта НИС. Основна регистрована 

пословна дјелатност НИС ПЕТРОЛ-а је трговина на мало моторним горивима у 

специјализованим продавницама. НИС ПЕТРОЛ је власник шест бензинских пумпи на 

локацијама у Фочи, Рогатици, Јањи, Лакташима, Лакташи Језеро, Бијељини, али исте не 

користи за обављање дјелатности на тржишту малопродаје нафтних деривата већ су 

предметне пумпе дате у трајни закуп друштву Г-Петрол; 

 

- привредни субјекат Г-Петрол друштво са ограниченом одговорношћу Сарајево, са 

сједиштем на адреси Тешањска број 24а, Avaz Twist Tower, 71000 Сарајево, БиХ, 

регистровано у регистру пословних субјеката Оштинског суда у Сарајеву под бројем 

(МБС): 65-01-0638-11 (стари број: 1-26336) (у даљем тексту: Г- Петрол) који је у 100% 

власништву привредног субјекта НИС.Основна регистрована пословна дјелатност друштва 

Г-Петрол је трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама. 

Основну имовину друштва Г-Петрол чини 29 бензинских пумпи у власништву овог 

друштва, као и једна ССГ (на локацији Бања Лука)која је у власништву трећег лица и која 

се користи на основу закупа; 

 

- НИС је већински сувласник “Јадран-Нафтагас” д.о.о. Бања Лука, са сједиштем на адреси 

Краља Петра I Карађорђевића бб, 78000 Бања Лука, Бања Лука, регистровано у регистру 

привредних субјеката Окружног привредног суда у Бања Луци, под бројем (МБС): 57-01-

0312-10 са учешћем у уговореном (уписаном) капиталу од 1.320,00 КМ односно 66%, а које 

се примарно бави истраживањем и производњом нафте и гаса, те сродним дјелатностима 

које се односе на вађење сирове нафте, вађење природног гаса, услужне дјелатности у 

вађењу нафте и гаса (осим истраживачких радова), те испитивање терена бушењем и 

сондирањем. 

 

 

1.2. Привредни субјекат „Јадран – Нафтагас“ д.о.о. Краља Петра I Карађорђевића бб, 78000 

Бања Лука – Циљно друштво 

http://www.crhov.rs/
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„Јадран-Нафтагас“ д.о.о. Краља Петра I Карађорђевића бб, 78000 Бања Лука, БиХ, 

регистровано је у Регистру привредних субјеката Привредног окружног суда у Бања Луци, под 

бројем (МБС): 57-01-0312-10 (у даљем тексту: Јадран-Нафтагас или Циљно друштво). 

 

Јадран-Нафтагас је основан као заједничко улагање (јоинт вентуре ) друштава НИС и 

Отворено акционарско друштво "Нефтегазоваја Иновационаја Корпорација" Каланчевскаја улица 

број 11, зграда 2, 107078 Москва, Руска Федерација (у даљем тексту: НефтегазИнКор).  

 

Привредни субјекат НИС има 66% учешћа у привредном субјекту Јадран – Нафтагас, док 

привредни субјекат НефтегазИнКор има 34% учешћа у наведеном привредном субјекту. 

 

Пословне дјелатности друштва укључују истраживање и производњу нафте и гаса, вађење 

сирове нафте и природног гаса, услужне дјелатности у вађењу нафте и гаса, испитивање терена 

бушењем и сондирањем, изнајмљивање некретнина за сопствени рачун, истраживање и 

експериментални развој у техничким и технолошким наукама. 

 

 

2. Правни основ предметне трансакције 

 

        (..)**1……. 
 

 

3. Оцјена предметне трансакције 

 

Чланом 12. став (1) Закона о конкуренцији прописано је да се под појмом концентрације 

сматра:  

 

а) спајање или припајање независних привредних субјеката или дијелова привредних субјеката;  

 

б) стицање контроле или превладајућег утицаја једног, односно више привредних субјеката над 

другим, односно над више других привредних субјеката или дијелом другог привредног субјекта, 

односно дијеловима других привредних субјеката; 

  

ц) заједничко улагање на дугорочној основи, два или више независних привредних субјеката, који 

дјелују као независан привредни субјекат.  

 

 

Анализом достављених података и документације, Конкуренцијски савјет је утврдио да 

предметна трансакција не испуњава услове из члана 12. став (1) Закона, јер неће доћи до стицања 

контроле или доминантног утицаја привредног субјекта НИС над привредним субјектом Јадран-

Нафтагас, с обзиром да је Подносилац пријаве од раније власник 66 % учешћа у основном 

капиталу у  привредном субјекту Јадран - Нафтагас.  

 

На основу наведеног, привредни субјекат НИС није био у обавези поднијети пријаву 

концентрације у смислу члана 12. став 1. Закона, те је Конкуренцијски савјет одлучио као у тачки 

1. диспозитива овог Закључка. 

 

4. Административна такса 

 
1 (..)** подаци представљају пословну тајну 
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Подносилац Пријаве на овај Закључак, у складу са чланом 2. Тарифни број 108. тачка д) 

Одлуке о висини административних такси у вези с процесним радњама пред Конкуренцијским 

савјетом (“Службени гласник БиХ”, бр. 30/06,18/11 и 75/18) је дужан платити административну 

таксу у укупном износу од 1.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине. 

 

У складу са одредбом члана 3. став 2. тачка б) Одлуке о висини административних такси у 

вези с процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом, Подносилац Пријаве након извршене 

уплате је дужан уплатницу као доказ о извршеној уплати административне таксе доставити 

Конкуренцијском савјету, прије достављања Закључка. 

 

Уколико Подносилац Пријаве не изврши уплату административне таксе, Конкуренцијски 

савјет ће покренути поступак принудне наплате по процедури која је прописана чланом 18. Закона 

о административним таксама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број: 16/02, 19/02, 

43/04, 8/06, 76/06, 76/07 и 3/10). 

 

Слиједом наведеног Конкуренцијски савјет је одлучио као у тачки 2. диспозитива овог 

Закључка. 

 

 

5. Поука о правном лијеку  

 

Против овога 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. 

 

 

 

            Предсједница 

 

                    Мр Аријана Регода - Дражић 


