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Конкуренцијски савјет 

 

Број: 01-03-26-1-025-5-II /11 

Сарајево, 19. јануар 2012. године 

 

 

У складу са чланом 25. став (1) тачка е), а на основу члана 42. став (2), у вези с 

чланом 12. Закона о конкуренцији («Службени гласник БиХ», бр. 48/05, 76/07 и 

80/09), а рјешавајући по Пријави концентрације привредног субјекта Акционарско 

друштво за промет нафте, нафтних деривата и природног гаса Нестро Петрол Бања 

Лука, Краља Алфонса XIII бр. 9, Бања Лука, Босна и Херцеговина, поднесеној 

путем Диаконов Александра, директора, запримљеној дана 14. новембра 2011. 

године под бројем: 01-03-26-1-025-II /11, Конкуренцијски савјет, на 26. 

(двадесетшестој) сједници одржаној дана 19. јануара 2012 године, донио је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.   Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта Акционарско друштво 

за промет нафте, нафтних деривата и природног гаса Нестро Петрол Бања Лука, 

Краља Алфонса XIII бр. 9, Бања Лука, Босна и Херцеговина, ради непостојања 

концентрације, у смислу члана 12. Закона о конкуренцији. 

 

2.   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 запримио, дана 14. децембра 2011. године под бројем: 01-

03-26-1-025-II/11, Пријаву концентрације (у даљем тексту: Пријава) привредног 

субјекта „Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука, Краља Алфонса XИИИ бр. 9., 78000 Бања 

Лука, (у даљем тексту: НЕСТРО ПЕТРОЛ или Подносилац пријаве).  

У предметној Пријави привредни субјект НЕСТРО ПЕТРОЛ наводи да ће 

закључити уговор о купопродаји права кориштења ради грађења са физичким 

лицем Бећиром Башовићем, (..)*
1
, на којем у земљишним књигама постоји уписано 

право грађења бензниске пумпе, а која ће се градити након реализације услова 

уговора од стране Подносиоца пријаве.  

 

Увидом у поднесену Пријаву утврђено је да иста није потпуна, у смислу члана 30. 

став (1) Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон) и члана 9. и 11. Одлуке о 

начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација привредних 

субјеката («Службени гласник БиХ», број 34/10), те је Конкуренцијски савјет, у 

                                                 
1
 (..)**- подаци представљају пословну тајну у смислу члана 38. Закона о конкуренцији. 



 

 

складу са чланом 31. истог Закона, затражио допуну дана 29. новембра 2011. 

године, актом број: 01-03-26-1-025-1-II/11.  

 

Подносилац пријаве је у складу са захтјевом Конкуренцијског савјета, доставио 

недостајућу документацију дана 7. децембра 2011. године, број: 01-04-26-011-2-II 

/11.  

 

Конкуренцијски савјет је Подносиоцу пријаве издао Потврду о пријему уредне и 

комплетне Пријаве, у смислу члана 30. став (3) Закона, дана 10. јануара 2012. 

године број: 01-04-26-011-3-II /11. 

 

Конкуренцијски савјет је из Пријаве утврдио сљедеће чињенице: 

 

1.   Учесници у поступку  

 

Учесници у поступку су привредни субјекат „Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука, 

Краља Алфонса XIII бр. 9., 78000 Бања Лука и физичко лице Бећир Башовић, (..)*.  

 

1.1. Привредни субјекат Нестро Петрол а.д. Бања Лука 

 

Према изводу из судског регистра Окружног привредног суда у Бањој Луци број: 

057-0-Рег-10-001273 од 21.9.2010. године привредни субјекат Акционарско 

друштво за промет нафте, нафтних деривата и природног плина Нестро Петрол 

Бања Лука, Краља Алфонса XIII бр. 9, Бања Лука, регистрован је у судском 

регистру под бројем МБС: 1-10073-00. 

Основна регистрована дјелатност привредног субјекта НЕСТРО ПЕТРОЛ је 

трговина на мало моторним горивима и мазивима и дистрибуција и продаја 

плиновитих горива дистрибутивном мрежом. 

 

Већински власник привредног субјекта НЕСТРО ПЕТРОЛ је привредни субјекaт 

Отворено aкционарско друштво НефтегазИнКор, Каланцховскаѕа 11, Буилд 2, 

Москва, Руска Федерација са (..)* власничког учешћа. 

 

На тржишту Босне и Херцеговине НЕСТРО ПЕТРОЛ посједује укупно 88 

бензинских пумпи, а од тога у Републици Српској 78, у Федерацији Босне и 

Херцеговине 8, и у Брчко Дистрикту 2 бензинске пумпе.  

Према процјени Подносиоца пријаве на тржишту Босне и Хереговине привредни 

субјекат НЕСТРО ПЕТРОЛ има учешће од 7,94% у укупном броју бензинских 

пумпи. 

 

1.2. Физичко лице Бећир Башовић 

 

Физичко лице Бећир Башовић, (..)*, је други учесник предметне Пријаве.  

Према подацима из Пријаве физичко лице Бећир Башовић не бави се дјелатношћу 

промета нафте, нафтних деривата или природног плина.   

 



 

 

2.   Оцјена предметне Пријаве 

 

 

Дана 26. октобра 2011. године закључен је, у канцеларији нотара Мирослава 

Гладанца у Источном Сарајеву, Уговор о купопродаји, између уговорних страна 

као продаваоца Бећира Башовића, (..)*, и купца НЕСТРО ПЕТРОЛ. Предметним 

уговором се купује првенствено право кориштења ради грађења бензинске пумпе 

са пратећим објектима са 1/1 на некретнини уписаној у ЗКУл. Бр. 10262 КО СП 

Доњи Бутмир у Земљишнокњижном уреду Општинског суда у Сарајеву, укупне 

површине 2357 м2 (право кориштења ради грађења уписано на основу рјешења 

Општине Илиџа од 19.10.2011. године), те са укупном купопродајном цијеном у 

износу од (..)*.  

 

Закон о конкуренцији је чланом 12. прописао шта се све сматра концентрацијом, 

док је чланом 14. прописао под којим условима су судионици концентрације 

обавезни поднијети пријаву концентрације Конкуренцијском савјету. 

 

Након што се горе наведени Уговор о купопродаји реализује неће доћи до 

концентрације у смислу Закона о конкуренцији, јер предметна купопродаја не 

представља ни један облик концентрације прописан чланом 12. Закона.  

 

Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је одлучио као у диспозитиву овог 

Закључка. 

 

3.   Административна такса 

 

Подносилац пријаве на овај Закључак, у складу са чланом 2. тарифни број 108. 

тачка д) Одлуке о административним таксама у вези процесних радњи пред 

Конкуренцијским савјетом («Службени гласник БиХ», бр. 30/06 и 18/11) је дужан 

платити административну таксу у укупном износу од 1.000,00 КМ, у корист Буџета 

институција Босне и Херцеговине. 

  

4.   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 објављивања овог 

Закључка. 

 

                                                                                                               Предсједник 

Ибрица Лакишић 

 

Доставити: 

- наслову 

- у спис 

- архив Конкуренцијског савјета 



 

 

 

 
 


