БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Конкуренцијси савјет

BOSNA I HERCEGOVINA
Konkurencijsko vijeće

ЗАКЉУЧАК
о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта НЕС д.о.о. Бања Лука

Сарајево,
април, 2020. године.

Број: УП-04-26-1-002- 8/20
Сарајево, 23.04.2020. године
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 25. став (1) тачка е) и члана 42.
став (2), у складу с чл. 12. и 16. Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05,
76/07 и 80/09), а рјешавајући по Пријави концентрације привредног субјекта Друштво са
ограниченом одговорношћу „НЕС“ Бања Лука, ул. Цара Лазара бр. 31, 78000 Бања Лука, Босна
и Херцеговина поднесеној путем пуномоћника, привредног субјекта МОНЕТ БРОКЕР а.д.
Бања Лука, улица Петра I Крађорђевића, привремена адреса пословања у улици Јована Дучића
23а, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина, запримљеној дана 03.01.2020. године под бројем:
УП-04-26-1-002-1/20, на 68. (шездесетосмој) сједници одржаној дана 23.04.2020. године, донио
је
ЗАКЉУЧАК
1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта Друштво са ограниченом
одговорношћу „НЕС“ Бања Лука, ради непостојања концентрације, у смислу члана 12. став
(1) Закона о конкуренцији.
2. Обавезује се привредни субјекат Друштво са ограниченом одговорношћу „НЕС“ Бања Лука
да плати административну таксу на Закључак у 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.
Образложење
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је дана
03.01.2020. године под бројем: УП-04-26-1-002-1/20, запримио Пријаву концентрације (у
даљем текст: Пријава) привредног субјекта Друштво са ограниченом одговорношћу „НЕС“
Бања Лука, ул. Цара Лазара бр. 31, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина (у даљем тексту:
Подносилац пријаве или НЕС д.о.о. Бања Лука), поднесену путем пуномоћника, привредног
субјекта МОНЕТ БРОКЕР а.д. Бања Лука, улица Петра I Крађорђевића, привремена адреса
пословања у улици Јована Дучића 23а, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина, у којој се
наводи да ће Подносилац пријаве стећи већинско учешће у привредном субјекту Акционарско
друштво за трговину нафтом, нафтним дериватима и течним гасом „КРАЈИНАПЕТРОЛ“,
улица Ивана Фране Јукића бр. 2, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина, у смислу члана 12.
став (1) тачка б) Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон).
Увидом у достављену Пријаву, утврђено је да исту треба допунити, у смислу члана 30. Закона
и одредби Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација
привредних субјеката (,,Службени гласник БиХ“, број 34/10 - у даљем тексту: Одлука),
слиједом чега је од Подносиоца пријаве затражена допуна, актом број: УП-04-26-1-002-4/20
дана 03.02.2020. године.
Подносилац пријаве је доставио додатне податке и тражену документацију поднеском
запримљеним под бројем: УП-04-26-1-002-5/20 дана 14.02.2020. године.
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Подносилац пријаве је, у смислу члана 30. став (2) Закона, навео да не постоји намјера
подношења захтјева или пријаве за оцјену концентрације изван територије Босне и
Херцеговине.
Након комплетирања Пријаве, Конкуренцијски савјет је дана 21.04.2020. године Подносиоцу
пријаве издао Потврду број: УП-04-26-1-002-6/20 о пријему уредне и комплетне пријаве, у
смислу члана 30. став (3) Закона.
Конкуренцијски савјет је утврдио да је Пријава поднесена у прописаном року, у смислу члана
16. став (2) Закона.
1. Учесници предметне трансакције
Учесници планиране трансакције су привредни субјекат Друштво са ограниченом
одговорношћу „НЕС“ Бања Лука, ул. Цара Лазара бр. 31, 78000 Бања Лука, Босна и
Херцеговина и привредни субјекат Акционарско друштво за трговину нафтом, нафтним
дериватима и течним гасом „КРАЈИНАПЕТРОЛ“, улица Ивана Фране Јукића бр. 2, 78000 Бања
Лука, Босна и Херцеговина.
1.1. Привредни субјекат Друштво са ограниченом одговорношћу „НЕС“ Бања Лука, ул.
Цара Лазара бр. 31, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина
Привредни субјекат Друштво са ограниченом одговорношћу „НЕС“ Бања Лука, ул. Цара
Лазара бр. 31, 78000 Бања Лука је регистрован у Окружном привредном суду у Бањој Луци,
под матичним бројем (МБС): 57-01-0166-15, ЈИБ 4403872000005, са скраћеном ознаком фирме:
„НЕС“ д.о.о. Бања Лука.
Привредни субјекат „НЕС“ д.о.о. Бања Лука је у 100% власништву физичког лица, Сретена
Кесића.
Своју малопродајну активност привредни субјекат „НЕС“ д.о.о. Бања Лука обавља на подручју
града Бања Лука, а дјелатност коју обавља на том тржишту је трговина на мало моторним
горивима у специјализованим продавницама.
Привредни субјекат „НЕС“ д.о.о. Бања Лука обавља и велепродајну активност на територији
цијеле Босне и Херцеговине, а дјелатност коју обавља на велепродајном тржишту је трговина
на велико чврстим, течним и гасовитим горивим и сличним производима.
Привредни субјекат „НЕС“ д.о.о. Бања Лука остварује учешће у власничкој структури
сљедећих привредних субјеката који се налазе у Босни и Херцеговини (повезана друштва):
Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину мјешовитом робом „МГ –Петрол“ д.о.о.
Мркоњић Град, Улица Цара Лазара број 114, Мркоњић Град, које обавља дјелатност трговине
на мало моторним горивима у специјализованим продавницама (100% учешћа у капиталу
истог) и привредни субјекат „КРАЈИНАПЕТРОЛ а.д. Бања Лука, ул. Ивана Фране Јукића,
78000 Бања Лука (32,245% од укупног броја акција са правом гласа у Скупштини емитента).
Сретен Кесић, који је 100% власник привредног субјекта „НЕС“ д.о.о. Бања Лука, такође је и
100% власник привредног субјекта Угоститељство – кафе бар и трговина „КРУГ“ Сретен
Кесић с.п. Бања Лука, ул. Гајева 5, 78000 Бања Лука (основна дјелатност: припреме и
послуживања пића), те посједује 16,66% власништва у привредном субјекту Финос д.о.о. Бања
Лука, ул. Мирка Ковачевића (основна дјелатност: посредовање у осигурању између
осигураника и друштва за осигурање).
1.2. Привредни субјекат Акционарско друштво „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ Бања Лука, ул.
Ивана Фране Јукића бр. 2, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина (циљно друштво)
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Привредни субјекат, Акционарско друштво за трговину нафтом, нафтним дериватима и течним
гасом „КРАЈИНАПЕТРОЛ“, ул. Ивана Фране Јукића, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина је
регистрован код Окружног привредног суда у Бањој Луци, под матичним бројем (МБС): 17450-00, са скраћеном ознаком фирме „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука.
У пријави се наводи да привредни субјекат „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука такође послује
на тржишту трговине нафте и нафтним дериватима, те да је орјентисан искључиво на
малопродају, односно да је учесник на тржишту трговине моторним горивима у
специјализованим продавницама.
Власничку структуру привредног субјекта „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука чине
акционари, од који су већински: Акцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука са 5.865.136
акција, што чини 42,267074 % власништва, те привредни субјекат „НЕС“ д.о.о. Бања Лука, са
4.474.470 акција, што чини 32,2452463% власништва, односно броја акција са правом гласа у
Скупштини емитента (у моменту подношења Пријаве).
Како је наведено у Пријави, привредни субјекат „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука нема
повезаних друштава у Босни и Херцеговини.
2.

Правни основ предметне трансакције

Правни основ трансакције је Јавна понуда за преузимање (у даљем тексту: Јавна понуда) акција
емитента, привредног субјекта „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, локална ознака КРПТ-РА, објављена од стране привредног субјекта „НЕС“ д.о.о. Бања Лука у дневном листу „Глас
Српске“, дана 28.12.2019. и 29.12.2019. године.
Јавна понуда је упућена свим акционарима емитента, односно власницима акција које дају
право гласа у Скупштини емитента, са роком важења понуде за преузимање од 30 (тридесет)
дана од дана њеног објављивања у дневним новинама.
Увидом у Јавну понуду утврђено је да основни капитал емитента износи 13.876.371,00 КМ, а
подијељен је на 13.876.371 редовних (обичних) акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00
КМ.
На дан објаве Јавне понуде, понудилац - привредни субјекат „НЕС“ д.о.о. Бања Лука је власник
4.474.470 акција емитента, појединачне номиналне вриједности 1,00 КМ, класе „А“, што
представља 4.470.470 гласова у Скупштини емитетна или 32,245% од укупног броја гласова у
Скупштини емитента.
3.

Оцјена предметне трансакције

Чланом 12. став (1) Закона прописано је шта се све сматра концентрацијом, док је чланом 14.
прописано под којим условима су учесници концентрације обавезни поднијети пријаву
намјераване концентрације Конкуренцијском савјету.
Дакле, концентрацијом, у смислу члана 12. став (1) Закона, сматра се:
a) Спајање или припајање независних привредних субјеката или дијелова привредних
субјеката;
b) Стицање контроле или доминантног утицаја једног, односно више привредних
субјеката над другим, односно више других привредних субјеката или дијелом другог
привредног субјекта, односно дијеловима других привредних субјеката, и то:
1) Стицањем куповином већине акција или учешћа основног капитала, или
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2) Стицањем већине права гласа, или
3) На други начин, у складу са одредбама закона које регулишу оснивање привредних
субјеката и њихово управљање;
c) Заједничко улагање на дугорочној основи, два или више независних привредних
субјеката, који дјелују као независан привредни субјекат.
Према подацима из Пријаве, прије објаве Јавне понуде (на дан 26.12.2019. године), привредни
субјекат НЕС д.о.о. Бања Лука је имао 4.470.470 акција емитента КРАЈИНАПЕТРОЛ а.д.,
класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ, од укупно 13.876.371 редовних акција, што
представља 32,245% од укупног броја гласова у Скупштини емитента, односно 32,245%
власништва у привредном субјекту „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, док је већински
акционар Акцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, улица Видовданска бр. 2, 78000
Бања Лука, имао укупно 5.865.136 акција емитента, а што представља 42,267% од укупног
броја гласова у Скупштини емитетна, односно 42,267% власништва у привредном субјекту
„КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука.
Након истека рока важења понуде за преузимање, дана 28.01.2020. године, утврђено је да је за
вријеме трајања Јавне понуде депоновано 3.556 акција, што представља 3.556 гласова у
Скупштини емитента или 0,026% од укупног броја гласова, које је понудилац (привредни
субјекат НЕС д.о.о. Бања Лука) исплатио и преузео у законском року, те је на дан заврштека
понуде за преузимање привредни субјекат НЕС д.о.о. Бања Лука власник укупно 4.478.026
акција, што представља 32,271% гласова у Скупштини емитента, односно 32,271% власништва
у привредном субјекту „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука.
Анализом напријед наведеног, те достављених података и документације, Конкуренцијски
савјет је утврдио да предметна трансакција не испуњава услове из члана 12. став (1) Закона,
односно да предметна трансакција не представља концентрацију у смислу наведеног члана, те
је одлучено као у диспозитиву овог Закључка.
4. Административна такса
На овај Закључак Подносилац пријаве, у складу са чланом 2. тарифни број 108. став 1. под д)
Одлуке о висини административних такси у вези са процесним радњама пред
Конкуренцијским савјетом (''Службени гласник БиХ'', бр. 30/06, 18/11 и 75/18), је обавезан
платити административну таксу у износу од 1.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне и
Херцеговине.
5. Поука о правном лијеку
Против овог Закључка није допуштена жалба.
Незадовољна страна може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од
30 дана од дана пријема, односно објаве овог Закључка.
Предсједница
Мр Аријана Регода - Дражић
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