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    BOSNA I HERCEGOVINA 

                    Konkurencijsko vijeće 

 

 
   БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

   Koнкурeнциjски сaвjeт 

 

Број: УП-01-26-1-014-18/20 

Сарајево: 23.09.2020. године 
 

На основу члана 25. став (1) тачка е) и члана 42. став (2), у вези са чланом 14. став (1) Закона 

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

концентрације привредног субјекта ''ХИФА-ОИЛ'' д.о.о. Тешањ, Буква бр. 10, Буква, 74260 

Тешањ, запримљеној дана 20.03.2020. године, под бројем: УП-01-26-1-014-1/20, 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на 73. (седамдесеттрећој) сједници одржаној 

дана 23.09.2020. године, донио је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1) Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта ''ХИФА-ОИЛ'' д.о.о. Тешањ, 

Буква бр. 10, Буква, 74260 Тешањ, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у 

смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.  

 

2) Обавезује се привредни субјект ''ХИФА-ОИЛ'' д.о.о. Тешањ, Буква бр. 10, Буква, 74260 

Тешањ да уплати административну таксу у укупном износу од 1.000,00 КМ (хиљаду 

конвертибилних марака) 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 Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је дана 

20.03.2020. године под бројем: УП-01-26-1-014-1/20, запримио Пријаву концентрације (у 

даљем тексту: Пријава) привредног субјекта ''ХИФА-ОИЛ'' д.о.о. Тешањ, Буква бр. 10, Буква, 

74260 Тешањ (у даљем тексту: ''ХИФА-ОИЛ'' или Подносилац пријаве), којом се пријављује 

концентрација са привредним субјектом ''БРАЦО И СИНОВИ'' д.о.о. Брчко, Бањалучка 54, 

76000 Брчко (у даљем тексту: ''БРАЦО И СИНОВИ''). 

 

Пријава се односи на три бензинске пумпе (једна на подручју Брчког, двије на подручју 

Бијељине), као дијелова (пословних јединица) привредног субјекта ''БРАЦО И СИНОВИ'', 

које у закуп на период од 10 година узима привредни субјект ''ХИФА-ОИЛ''.  

 

Увидом у сву достављену документацију, утврђено је да је Пријава поднесена у прописаном 

року, у складу са чланом 16. став (1) Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон), али да 

није потпуна и комплетна у смислу члана 30. став (1) Закона и чланова 9-12. Одлуке о начину 

подношења пријаве и критеријима за оцјену концентрација привредних субјекта (''Службени 

гласник БиХ'', број 34/10), те је Конкуренцијски савјет у складу са чланом 31. Закона, актом 

број: УП-01-26-1-014-2/20 од 31.03.2020. године, актом број: УП-01-26-1-014-6/20 од 

07.05.2020. године, актом број: УП-01-26-1-014-8/20 од 20.05.2020. године, актом број: УП-

01-26-1-014-10/20 од 11.06.2020. године и актом број: УП-01-26-1-014-14/20 од 06.08.2020. 

године, затражио допуну исте. 
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Подносилац пријаве је поднесцима које је Конкуренцијски савјет запримио под бројем: УП-

01-26-1-014-5/20 од 27.04.2020. године, бројем: УП-01-26-1-014-7/20 од 18.05.2020. године, 

бројем: УП-01-26-1-014-13/20 од 20.07.2020. године и бројем УП-01-26-1-014-15/20 од 

18.08.2020. године, допунио Пријаву траженом документацијом. 

 

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

предметне концентрације није поднио ни једном другом тијелу изван Босне и Херцеговине.  

 

Конкуренцијски савјет је дана 23.09.2020. године, под бројем: УП-01-26-1-014-16/20, издао 

Потврду о пријему комплетне и уредне пријаве, у смислу члана 30. став (3) Закона. 

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници концентрације су привредни субјект ''ХИФА-ОИЛ'' д.о.о. Тешањ, Буква 10, Буква, 

74260 Тешањ и привредни субјект ''БРАЦО И СИНОВИ'' д.о.о. Брчко, Бањалучка 54, 76000 

Брчко. 

 

1.1. Привредни субјект ''ХИФА-ОИЛ'' (Подносилац пријаве) 

 

Привредни субјект ''ХИФА-ОИЛ'', пуним називом ''ХИФА-ОИЛ'' д.о.о. Друштво за промет 

нафтом и нафтним дериватима, Тешањ, има сједиште на адреси Буква бр. 10, Буква, 74260 

Тешањ.  

 

Привредни субјект ''ХИФА-ОИЛ'', према актуелном изводу из судског регистра Општинског 

суда у Зеници број: 043-0-РегЗ-20-000309 од 31.01.2020. године, уписан је под матичним 

бројем: 43-01-0593-09 (стари број 1-8492) и ЈИБ-ом: 4218015340002, чија је претежна 

дјелатност трговина на велико и мало нафтним дериватима (према регистру: трговинa на 

велико крутим, течним и плиновитим горивима и сродним производима и трговинa на мало 

моторним горивима у специјализираним продавницама). 

 

Власник привредног субјекта ''ХИФА-ОИЛ'' са 100% удјела је физичко лице Ахметлић 

Изудин, Вуково бб, Тешањ. 

 

Привредни субјект ''ХИФА-ОИЛ'' нема директно повезаних друштава у Босни и 

Херцеговини у којима има 10,0% или више удјела у основном капиталу или 10,0% или више 

права гласа, а који се баве претежном дјелатношћу трговине на велико или мало нафтним 

дериватима. 

 

Посредно преко свог власника Ахметлић Изудина привредни субјект ''ХИФА-ОИЛ'' повезан 

је са привредним субјектом ''ХИФА'' д.о.о. Тешањ, Буква 10, Буква, 74260 Тешањ, који се 

бави трговином на мало нафтним дериватима, у којем Ахметлић Изудин има власнички удио 

од (..)**1. 

 

1.2. Привредни субјект ''БРАЦО И СИНОВИ'' 

 

Привредни субјект ''БРАЦО И СИНОВИ'', пуним називом Друштво са ограниченом 

одговорношћу  за одржавање и промет моторних возила ''БРАЦО И СИНОВИ'' Брчко, има 

сједиште на адреси ул. Бањалучка 54, 76000 Брчко. 

 

 
1 подаци представљају пословну тајну у смислу члана 38. Закона о конкуренцији 
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Привредни субјект ''БРАЦО И СИНОВИ'', према актуелном изводу из судског регистра 

Основног суда Брчко дистрикта БиХ од 13.03.2020. године, уписан је под матичним бројем: 

1-137 и ЈИБ-ом: 4600013590003, чија је претежна дјелатност трговина на мало нафтним 

дериватима и технички преглед возила (према регистру: трговинa на мало моторним 

горивима у специјализираним продавницама и техничко испитивање и анализа). 

 

Власници привредног субјекта ''БРАЦО И СИНОВИ'' су физичка лица Вркачевић Дражен са 

(..)** удјела и Вркачевић Жељко са (..)** удјела.  

 

Привредни субјект ''БРАЦО И СИНОВИ'' нема повезаних друштава у Босни и Херцеговини 

у којима има 10,0% или више удјела у основном капиталу или 10,0% или више права гласа, 

а која се баве претежном дјелатношћу трговине на велико или мало нафтним дериватима, 

односно са дјелатношћу коју обавља привредни субјект ''ХИФА-ОИЛ''. 

 

2. Правни оквир оцјене концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене допуштености предметне 

концентрације примијенио одредбе Закона, Одлуке о начину подношења пријаве и 

критеријима за оцјену концентрација привредних субјекта и Одлуке о утврђивању 

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

 

Поред наведених одредби, Конкуренцијски савјет се у складу са чланом 43. став (7) Закона 

користио судском праксом Европског суда и одлукама Европске комисије, као и 

критеријумима и стандардима из Уредбе Савјета ЕК, број: 139/2004.  

 

3. Правни основ и облик концентрације 

 

Правни основ концентрације је Уговор о закупу бензинских пумпи, број: 191/20 (у даљем 

тексту: Уговор), закључен дана 05.03.2020. године у Брчком између привредног субјекта 

''БРАЦО И СИНОВИ'', као закуподавца и привредног субјекта ''ХИФА-ОИЛ'', као 

закупопримца, са периодом закупа од 10. година. 

 

Предмет Уговора су три бензинске пумпе са комплетном пратећом опремом неопходном за 

обављање малопродаје горива и допунског асортимана (заједно са земљиштем и излазом на 

јавни пут) и то:  

1) Бензинска пумпа у Брчком, на адреси Бањалучка бр. 54, 

2) Бензинска пумпа у Бијељини, на адреси Филипа Вишњића бр. 211, 

3) Бензинска пумпа у Бијељини, на адреси Раје Баничића блок III. 

 

Правни облик концентрације је стицање контроле једног привредног субјекта над дијеловима 

другог привредног субјекта у складу са одредбама закона који регулишу оснивање 

привредних субјеката и њихово управљање, у смислу члана 12. став (1) тачка б) под 3) 

Закона. 

 

Чланом 12. став (2) Закона прецизирано је да се стицање контроле између осталог остварује 

закључивањем споразума, чиме се стиче могућност остваривања доминантног утицаја над 

једним или више привредних субјеката. 

 

Да је закуп дијелова привредног субјекта концентрација потврђује и одредба члана 3. став 2) 

тачка (а) Уредбе Савјета (ЕЗ) број: 139/2004, гдје се наводи да се контролом остварује 

доминантан утицај на привредни субјект, између осталог и преко власништва или права на 

кориштење цијеле или дијела имовине привредног субјекта.  
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4. Релевантно тржиште концентрације 

 

Релевантно тржиште концентрације, у смислу члана 3. Закона, те чланова 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, релевантно тржиште у 

производном смислу обухвата све производе и/или услуге које потрошачи и/или корисници 

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

њихове битне особине, квалитет, уобичајену намјену, начин употребе, услове продаје и 

цијене. 

  

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

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

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. 

 

Узимајући у обзир дјелатности које обављају учесници у концентрацији, као и то да је 

предмет трансакције у складу са Уговором закуп бензинских пумпи на којима се као основна 

дјелатност обавља трговина на мало нафтним дериватима, као релевантно тржиште 

производа одређено је тржиште трговине на мало нафтним дериватима. 

 

Привредни субјект ''ХИФА-ОИЛ'' дјелатност трговине на мало нафтним дериватима обавља 

на територији Федерације Босне и Херцеговине и територији Републике Српске, док 

привредни субјект ''БРАЦО И СИНОВИ'' ту дјелатност обавља на територији гдје се налазе 

бензинске пумпе које се дају у закуп, а то је територија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 

и територија Републике Српске. 

 

Узимајући у обзир територију на којој учесници у концентрацији обављају трговину на мало 

нафтним дериватима, а нарочито територију на којој дјелатност обавља привредни субјект 

''БРАЦО И СИНОВИ'', чије су бензинске пумпе предмет закупа, као релевантна географска 

тржиша одређена су тржишта Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Републике Српске, као 

и цјелокупно тржиште Босне и Херцеговине. 

 

У складу са наведеним, као релевантнa тржиштa концентрације одређенa су тржиштa 

трговине на мало нафтним дериватима Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Републике 

Српске и Босне и Херцеговине. 

 

5. Обавеза пријаве концентрације 

 

У складу са чланом 14. став (1) Закона, намјеравану концентрацију учесници концентрације 

су обавезни пријавити када су испуњени услови у погледу укупног годишњег прихода 

оствареног на свјетском тржишту и тржишту Босне и Херцеговине у години која је 

претходила концентрацији, или њиховог заједничког учешћа на релевантном тржишту. 

 

5.1.  Обавеза пријаве концентрације по основу укупног годишњег прихода 

 

Укупан годишњи приход (изражен у КМ) учесника концентрације, остварен у 2019. години 

приказан је у Табели бр. 1, како слиједи: 
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    Табела бр. 1 

Привредни 

субјект 
''ХИФА-ОИЛ'' ''БРАЦО И СИНОВИ'' 

   БиХ (..)** (..)** 

   Свијет (..)** (..)** 

Извор: подаци из Пријаве 

 

Према подацима из Табеле бр. 1 концентрација не испуњава услов за обавезну пријаву из 

члана 14. став (1) тачка б) Закона, према којем укупан годишњег приход остварен на тржишту 

Босне и Херцеговине у години која је претходила концентрацији треба да износи најмање 

8.000.000 КМ за сваког од најмање два учесника у концентрацији, с обзиром да је укупни 

годишњи приход привредног субјекта ''БРАЦО И СИНОВИ'' остварен на територији Босне и 

Херцеговине у 2019. години, мањи од наведеног износа. 

 

5.2. Обавеза пријаве концентрације по основу заједничког учешћа на релевантном 

тржишту 

 

Независно од услова за пријаву концентрације који се односе на укупни годишњи приход, 

учесници концентрације су у складу са чланом 14. став (1) тачка б) Закона обавезни 

пријавити концентрацију и у случају да је њихово заједничко учешће на релевантном 

тржишту веће од 40%. 

 

Конкуренцијски савјет је анализирао податке о тржишном учешћу на релевантним 

тржиштима које је доставио Подносилац пријаве, а који се заснивају на студији привредног 

субјекта ''Бисноде БХ'' д.о.о Сарајево (чији је извор online систем Boniteti.com), сачињеној на 

основу финансијских извјештаја привредних субјеката из Босне и Херцеговине, набављених 

искључиво од надлежних ентитетских агенција (ФИА и АПИФ) и Брчко дистрикта 

(Дирекција за финансије).  

 

На основу наведених података дата је процјена тржишног учешћа привредних субјеката који 

учествују на релевантним тржиштима, што је приказано у Табелама бр. 2-4, како слиједи. 

 

  Табела бр. 2 
Процјена тржишног учешћа учесника у концентрацији и њихових главних 

конкурената на тржишту малопродаје нафтних деривата у Брчко дистрикту БиХ за 

2019. годину 

Ред. 

бр. 
Привредни субјект 

Тржишни 

удио (%) 

1. ''БП ДРАГСТЕС'' д.о.о. Брчко, Плазуље бб (..)** 

2. ''МБ-РАДИЋ'' д.о.о. Брезово Поље бб (..)** 

3. ''ЦЕРОЛ'' д.о.о. Церик бб (..)** 

4. ''БРЧКО ГАС'' д.о.о. Брчко, Бањалучка бр. 8 (..)** 

5. ''ENERGY BENTZ'' д.о.о (..)** 

6. ''НЕШКОВИЋ'' д.о.о. Бијељина (..)** 
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7. ''КАРАМУЈИЋ ПЕТРОЛ'' д.о.о. Горњи Рахић бб (..)** 

8. ''НЕСТРО ПЕТРОЛ'' а.д. Бања Лука (..)** 

9. ''ПЕТРИЋ'' д.о.о. Брезово Поље, Магистрални пут  (..)** 

10. ''ДАНЕ-КОМЕРЦ'' д.о.о. Горице бр. 55 (..)** 

11. ''Г-Петрол'' д.о.о Сарајево (..)** 

12. ''MEPROMEX'' д.о.о. Тешањ (..)** 

13. ''BELAMIONIX'' д.о.о. Церик бб, Брчко (..)** 

14. ''АГРОТЕХНИКА'' д.о.о Бијељина (..)** 

15. ''АНТУНОВИЋ'' д.о.о. Брчко, Дејтонска бр. 95 (..)** 

16. ''БЕГ-ОИЛ'' д.о.о Горњи Рахић бб (..)** 

17. ''БРАЦО И СИНОВИ'' д.о.о. Брчко (..)** 

18. ''КАРАМУЈИЋ'' д.о.о. Горњи Рахић бб (..)** 

19. ''АГРОКОМЕРЦ'' д.о.о. (..)** 

20. ''TEREX-PETROL'' д.о.о Гредице бб (..)** 

21. ''MEZEX'' д.о.о. (..)** 

22. Остали (појединачно мање од 1% удјела) (..)** 

УКУПНО 100 

Извор: подаци из Пријаве 

 

  Табела бр. 3 

Процјена тржишног учешћа учесника у концентрацији и њихових главних 

конкурената на тржишту малопродаје нафтних деривата у Републици Српској за 

2019. годину 

Ред. 

бр. 
Привредни субјект 

Тржишни 

удио (%) 

1. ''НЕСТРО ПЕТРОЛ'' а.д. Бања Лука (..)** 

2. ''НЕШКОВИЋ'' д.о.о. Бијељина (..)** 

3. ''СУПЕР–ПЕТРОЛ'' д.о.о. Бања Лука (..)** 

4. ''БРЧКО ГАС'' д.о.о. Брчко (..)** 

5. ''КРАЈИНАПЕТРОЛ'' а.д. Бања Лука (..)** 

6. ''ЛИМИКОМ'' д.о.о. Бања Лука (..)** 

7. ''СЛАВУЉИЦА ПЕТРОЛ'' д.о.о Теслић (..)** 

8. ''ГАГИ ТРАНС'' д.о.о Бања Лука (..)** 

9. ''ГАС-ПЕТРОЛ'' д.о.о Мркоњић Град (..)** 



7 

 

10. ''Petrol BH Oil Company'' д.о.о Сарајево-Центар (..)** 

11. ''BELAMIONIX'' д.о.о. Брчко (..)** 

12. ''НИС ПЕТРОЛ'' д.о.о Бања Лука (..)** 

13. ''САС'' д.о.о Прибој (..)** 

14. ''БП ПЕТРИЋ'' д.о.о. Вршани (..)** 

15. ''ХОЛДИНА'' д.о.о. Сарајево-Ново Сарајево (..)** 

16. ''ЦСП'' д.о.о Бијељина (..)** 

17. ''Г-Петрол'' д.о.о Сарајево (..)** 

18. ''ХИФА-ПЕТРОЛ'' д.о.о. Сарајево Вогошћа (..)** 

19. ''АГРОТЕХНИКА'' д.о.о Бијељина (..)** 

20. ''БРАЦО И СИНОВИ'' д.о.о. Брчко (..)** 

21. ''ХИФА-ОИЛ'' д.о.о Тешањ (..)** 

22. Остали (појединачно мање од 1% удјела) (..)** 

УКУПНО 100 

Извор: подаци из Пријаве 

 

     Табела бр. 4 

Процјена тржишног учешћа учесника у концентрацији и њихових главних 

конкурената на тржишту малопродаје нафтних деривата у Босни и Херцеговини за 

2019. годину 

Ред. 

бр. 
Привредни субјект 

Тржишни 

удио (%) 

1. ''НЕСТРО ПЕТРОЛ'' а.д. Бања Лука (..)** 

2. ''ХОЛДИНА'' д.о.о. Сарајево-Ново Сарајево (..)** 

3. ''Енергопетрол'' д.д. Сарајево-Ново Сарајево (..)** 

4. ''НЕШКОВИЋ'' д.о.о. Бијељина (..)** 

5. ''ХИФА-ПЕТРОЛ'' д.о.о. Сарајево Вогошћа (..)** 

6. ''СУПЕР–ПЕТРОЛ'' д.о.о. Бања Лука (..)** 

7. ''ТИОИЛ'' д.о.о. Стара Била Витез (..)** 

8. ''Petrol BH Oil Company'' д.о.о Сарајево-Центар (..)** 

9. ''Г-Петрол'' д.о.о Сарајево (..)** 

10. ''ХИФА'' д.о.о Тешањ (..)** 

11. ''ALMY'' д.о.о. Зеница (..)** 

12. ''КРАЈИНАПЕТРОЛ'' а.д. Бања Лука (..)** 
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13. ''ОИЛ-АЦ'' д.о.о. Мостар (..)** 

14. ''БРЧКО ГАС'' д.о.о. Брчко (..)** 

15. ''БП ДРАГСТЕС'' д.о.о. Брчко, Плазуље бб (..)** 

16. ''ЧАВКУНОВИЋ-БП'' д.о.о. Бихаћ (..)** 

17. ''ЛИМИКОМ'' д.о.о. Бања Лука (..)** 

18. ''СЛАВУЉИЦА ПЕТРОЛ'' д.о.о Теслић (..)** 

19. ''ХИФА-ОИЛ'' д.о.о Тешањ (..)** 

20. ''БРАЦО И СИНОВИ'' д.о.о. Брчко (..)** 

21. Остали (појединачно мање од 1% удјела) (..)** 

УКУПНО 100 

Извор: подаци из Пријаве 

 

Према подацима из Табела бр. 2-4, концентрација не испуњава услов за обавезну пријаву 

који се односи на тржишно учешће, с обзиром да заједничко учешће учесника у 

концентрацији на релевантним тржиштима, узимајућу у обзир и повезана друштва, није веће 

од 40%. 

 

На основу напријед наведеног, утврђено је да подносилац Пријаве није био обавезан 

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

диспозитиву. 

 

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'', бр. 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 Стјепо Прањић  


