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BOSNA I HERCEGOVINA 

     Konkurencijsko vijeće 

        

        БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

        Koнкурeнциjски сaвjeт 

   

 
Број: УП-05-26-1-024-12/18 

Сарајево: 18.10.2018. године 
 

 

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

став (2), а у вези са члановима 12, 14. i 16. Закона о конкуренцији (''Службени гласник БиХ'', 

бр. 48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући по Пријави концентрације привредног субјекта ''Г-

Петрол'' д.о.о. Сарајево, ул. Тешањска бр. 24а, Avaz Twist Tower, Центар, 71000 Сарајево, 

запримљеној дана 30.07.2018. године под бројем: УП-05-26-1-024-1/18, на 39. 

(тридесетдеветој) сједници одржаној дана 18.10.2018. године, је донио  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1) Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта ''Г-Петрол'' д.о.о. Сарајево, ул. 

Тешањска бр. 24а, Avaz Twist Tower, 71000 Сарајево, ради непостојања концентрације у 

смислу члана 12. Закона о конкуренцији. 

 

2) Овај Закључак биће објављен у ''Службеном гласнику БиХ'', службеним гласилима 

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 

30.07.2018. године, под бројем: УП-05-26-1-024-1/18, запримио Пријаву концентрације (у 

даљем тексту: Пријава) привредног субјекта ''Г-Петрол'' д.о.о. Сарајево, ул. Тешањска бр. 24а, 

''Avaz Twist Tower'', Центар, 71000 Сарајево, уједно и подносиоца Пријаве (у даљем тексту: ''Г-

Петрол'' или подносилац Пријаве), привредног субјекта ''НИС ПЕТРОЛ'' д.о.о. Бања Лука, ул. 

Краља Николе бр. 26, 78000 Бања Лука (у даљем тексту: ''НИС ПЕТРОЛ'') и привредног 

субјекта ''ОКТАН ПРОМЕТ'' д.о.о. Бијељина, ул. Сремска бр. 2, 76300 Бијељина (у даљем 

тексту: ''ОКТАН ПРОМЕТ''). 

 

Пријава се односи на куповину дијелова (пословних јединица) привредног субјекта ''ОКТАН 

ПРОМЕТ'' од стране привредног субјекта ''Г-Петрол'' и то куповином 100% власничког удјела 

у бензинској станици Трњаци, Трњаци, 76300 Бијељина (у даљем тексту: ''БС Трњаци''), 

бензинској станици Попови, Павловића пут бб, Попови, 76300 Бијељина (у даљем тексту: ''БС 

Попови'') и Нафтном терминалу за трговину на велико течним горивима и њихово 

ускладиштење и претакање у Поповима, Павловића пут бб, Попови, 76300 Бијељина (у даљем 

тексту: ''Терминал Попови'').   

 

Увидом у сву достављену документацију, утврђено је да Пријава није потпуна и комплетна у 

смислу члана 30. став (1) Закона конкуренцији (у даљем тексту: Закон) и чланова 9-12. Одлуке 

о начину подношења пријаве и критеријима за оцјену концентрација привредних субјекaта 

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

Закона, актом број: УП-05-26-1-024-2/18 од 27.08.2018. године и актом број: УП-05-26-1-024-

4/18 од 05.09.2018. године затражио допуну исте. 



3 

 

Подносилац Пријаве је поднесцима које је Конкуренцијски савјет запримио под бројевима: 

УП-05-26-1-024-3/18 од 30.08.2018. године, УП-05-26-1-024-5/18 од 07.09.2018. године, УП-

05-26-1-024-6/18 од 12.09.2018. године, УП-05-26-1-024-7/18 од 21.09.2018. године, УП-05-26-

1-024-8/18 од 26.09.2018. године и УП-05-26-1-024-9/18 од 02.10.2018. 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.  

 

Након анализе документације коју је доставио подносилац Пријаве, Конкуренцијски савјет је 

дана 16.10.2018. године под бројем: УП-05-26-1-024-10/18, издао Потврду о пријему 

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

 

Конкуренцијски савјет je у поступку оцјене допуштености предметне трансакције утврдио 

сљедеће чињенице: 

 

1. Учесници предметне трансакције 

 

Учесници трансакције су привредни субјект  ''Г-Петрол'' д.о.о. Сарајево, ул. Тешањска бр. 24а, 

''Avaz Twist Tower'', Центар, 71000 Сарајево, његово повезано друштво привредни субјект 

''НИС ПЕТРОЛ'' д.о.о. Бања Лука, ул. Краља Николе бр. 26, 78000 Бања Лука и привредни 

субјект ''ОКТАН ПРОМЕТ'' д.о.о. Бијељина, ул. Сремска бр. 2, 76300 Бијељина. 

 

1.1. Привредни субјект ''Г-Петрол'' (подносилац Пријаве) 

 

Привредни субјект ''Г-Петрол'', пуним називом Г-Петрол друштво са ограниченом 

одговорношћу Сарајево, има сједиште на адреси ул. Тешањска бр. 24а, ''Avaz Twist Tower'', 

Центар, 71000 Сарајево. 

 

Привредни субјект ''Г-Петрол'', према актуелном изводу из судског регистра Опћинског суда у 

Сарајеву број: 065-0-РегЗ-18-004404 од 01.06.2018. године, уписан је под матичним бројем: 

65-01-0638-11 (стари број 1-26336) и ЈИБ-ом: 4209277550009, са претежном регистрованом 

дјелатности трговине на мало моторним горивима у специјализираним продавницама и 

трговине на велико крутим, течним и плиновитим горивима и сродним производима. 

 

Власник привредног субјекта ''Г-Петрол'' са 100,0% власничког удјела је привредни субјект  

''НИС ПЕТРОЛ''. 

 

Привредни субјект ''Г-Петрол'' 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 који се баве 

дјелатношћу трговине на велико и мало нафтним дериватима.  

 

1.2. Привредни субјект ''НИС ПЕТРОЛ'' 

 

Привредни субјект ''НИС ПЕТРОЛ'', пуним називом НИС ПЕТРОЛ Друштво са ограниченом 

одговорношћу Бања Лука, има сједиште на адреси ул. Краља Николе бр. 26, 78000 Бања Лука.  

 

Привредни субјект ''НИС ПЕТРОЛ'', према актуелном изводу из судског регистра Окружног 

привредног суда у Бања Луци број: 057-Рег-З-17-002859 од 04.07.2017. године, уписан је под 

матичним бројем: 57-01-0235-11 и ЈИБ-ом: 4403359860007, са претежном регистрованом 

дјелатности трговине на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним 
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производима, с тим да је до 13.11.2017. године као предмет пословања имао и дјелатност 

трговине на мало моторним горивима у специјализованим продавницама, али је од дог датума 

више нема. 

 

Власник привредног субјекта ''НИС ПЕТРОЛ'' са 100,0% власничког удјела је привредни 

субјект Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и 

нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса ''Нафтна индустрија Србије'' 

а.д. Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, 21000 Нови Сад, Република Србија (у даљем 

тексту: '' НИС''.  

 

Повезано друштво привредног субјекта ''НИС ПЕТРОЛ'' у којем има 10,0% или више удјела у 

основном капиталу или 10,0% или више права гласа на територији Босне и Херцеговине је 

привредни субјект ''Г-Петрол'' у којем посједује 100% власничког удјела. Поред њега 

привредни субјект ''НИС ПЕТРОЛ'' има још једно повезано друштво које се бави сличном 

дјелатношћу на територији Босне и Херцеговине. Ради се о привредном субјекту ''Јадран 

Нафтагас'' д.о.о. Бања Лука, који обавља дјелатност на тржишту истраживања и производње 

нафте и гаса, а које је повезано преко привредног субјекта ''НИС'', који у њему има 66%  

власничког удјела. 

 

1.3. Привредни субјект ''ОКТАН ПРОМЕТ'' 

 

Привредни субјект ''ОКТАН ПРОМЕТ'', пуним називом Друштво са ограниченом 

одговорношћу за производњу, трговину и услуге ''ОКТАН ПРОМЕТ'' Бијељина, има сједиште 

на адреси ул. Сремска бр. 2, 76300 Бијељина.  

 

Привредни субјект ''ОКТАН ПРОМЕТ'', према актуелном изводу из судског регистра 

Окружног привредног суда у Бијељини број: 059-0-РегЗ-18-001259 од 20.06.2018. године, 

уписан је под матичним бројем: 59-01-0114-14 (1-593) и ЈИБ-ом: 4400387440006, са 

претежном регистрованом дјелатности: хладно вучење жице, производња арматурних мрежа, 

производња савитљивих цијеви и вратила, те издавање властитих некретнина у закуп.  

 

Привредни субјект ''ОКТАН ПРОМЕТ'' од 2012. године као предмет пословања нема трговину 

на мало моторним горивима у специјализованим продавницама, а трговину на велико 

чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима, никада није имао.   

 

Власник привредног субјекта ''ОКТАН ПРОМЕТ'' са 100,0% власничког удјела је физичко 

лице Нела Митровић, ул. Софке Николић бр. 37, 76300 Бијељина. 

 

Привредни субјект ''ОКТАН ПРОМЕТ'' 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 

који се баве дјелатношћу трговине на велико и мало нафтним дериватима.  

 

Повезана друштва привредног субјекта ''ОКТАН ПРОМЕТ'' у којима има власничке удјеле, а 

која се баве другим дјелатностима су: 

1) Привредни субјект ''Комуналац'' а.д. Бијељина, ул. Милоша Црњанског бр. 7, 76300 

Бијељина, са власничким удјелом од 29,85%, који као предмет пословања има сакупљање 

и одвоз комуналног отпада.  

2) Привредни субјект ''ПОШТЕ СРПСКЕ'' а.д. Бања Лука, ул. Краља Петра I Карађорђевића 

бр. 93, 78000 Бања Лука, са власничким удјелом од 2,05%, који као предмет пословања 

има отпрему и транспорт пошиљки. 
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3) Привредни субјект Пољопривредно добро ''Семберија'' а.д. Бијељина, Ново Село бб, 76300 

Бијељина, са власничким удјелом од 0,64%, који као предмет пословања има 

пољопривредну дјелатност. 

 

2. Правни основ предметне трансакције 

 

Правни основ трансакције је Уговор о купопродаји и оснивању стварне службености пута 

ОПУ бр. 1496/2018, закључен дана 27.07.2018. године између привредног субјекта ''Г-Петрол'' 

као купца и привредног субјекта ''ОКТАН ПРОМЕТ'' као продавца (у даљем тексту: 

купопродајни уговор), а односи се на продају више непокретности, у које између осталог 

спадају ''БС Трњаци'', ''БС Попови'' и ''Терминал Попови''. Наведени уговор, као и све остале 

уговоре и анексе истих који су између себе закључили учесници трансакције, а који се наводе 

у овом Закључку нотарски је обрадила нотар Милка Ђаковић, ул. Карађорђева бб, 78250 

Лакташи.   

 

3. Оцјена предметне трансакције 

 

Конкуренцијски савјет је анализирао податке из Пријаве, као и друге доступне податке и 

утврдио да су на бензинским станицама ''БС Трњаци'' и ''БС Попови'' у периоду од 01.08.2012. 

године па до 27.07.2018. године, када је закључен купопродајни уговор, пословну дјелатност 

обављали привредни субјекти ''Г-Петрол'' и ''НИС ПЕТРОЛ''. 

 

Привредни субјект ''НИС ПЕТРОЛ'' је дана 01.08.2012. године закључио уговоре о закупу 

бензинских станица ''БС Трњаци'' (ОПУ бр. 1459/2012) и ''БС Попови'' (ОПУ бр. 1460/2012) на 

период од пет година са привредним субјектом ''ОКТАН ПРОМЕТ''. Предметни уговори су 

били дио правног основа за подношење пријаве концентрације, коју је привредни субјекат 

''НИС ПЕТРОЛ'' поднио Конкуренцијском савјету и која је запримљена дана 13.08.2012. 

године под бројем: 03-26-1-009-II/12. Наведена пријава концентрације је одобрена од стране 

Конкуренцијског савјета рјешењем број: 03-26-1-009-5-II/12 од 04.09.2012. године, којим је 

одобрена и концентрација бензинских станица ''БС Трњаци'' и ''БС Попови'' од стране 

привредног субјекта ''НИС ПЕТРОЛ''. 

 

Закуп бензинске станице ''БС Трњаци'' од стране привредног субјекта ''НИС ПЕТРОЛ'' 

закључен уговором од 01.08.2012. године продужаван је анексом бр.1, УГ-Н-4792/17/А1 

закљученим 06.11.2017. године, са роком до 31.12.2017. године, анексом бр.2, УГ-Н-52/18/А2 

закљученим 04.01.2018. године, са роком до 30.06.2018. године и анексом бр.3, УГ-Н-

2366/18/А3 закљученим 11.07.2018. године, са роком до момента потписивања купопродајног 

уговора, а најдаље до 31.12.2018. године.  

 

Привредни субјект ''НИС ПЕТРОЛ'' дао је бензинску станицу ''БС Трњаци'' у подзакуп 

привредном субјекту ''Г-Петрол'' уговором УГ-Н-4929/17 (УГ-539/17) закљученим 13.11.2017. 

године, са роком до 31.12.2017. године, а који је продужаван анексом бр.1, УГ-Н-102/18/А1 

(УГ-11/18) закљученим 18.01.2018. године, са роком до 30.06.2018. године и анексом бр.2, УГ-

Н-2437/18/А2 (УГ-498/18) закљученим 18.07.2018. године, са роком до момента потписивања 

купопродајног уговора, а најдаље до 31.12.2018. године.  

 

Према наведеним подацима, на бензинској станици ''БС Трњаци'' привредни субјект ''НИС 

ПЕТРОЛ'' обављао је пословну дјелатност од 01.08.2012. године па све до 13.11.2017. године 

од када пословну дјелатност обавља привредни субјект ''Г-Петрол'', који је и тренутно обавља. 
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Закуп бензинске станице ''БС Попови'' од стране привредног субјекта ''НИС ПЕТРОЛ'' 

закључен уговором од 01.08.2012. године продужаван је анексом бр.1, УГ-Н-4793/17/А1 

закљученим 06.11.2017. године, са роком до 31.12.2017. године, анексом бр.2, УГ-Н-51/18/А2 

закљученим 04.01.2018. године, са роком до 30.06.2018. године и анексом бр.3, УГ-Н-

2365/18/А3 закљученим 11.07.2018. године, са роком до момента потписивања купопродајног 

уговора, а најдаље до 31.12.2018. године.  

 

Привредни субјект ''НИС ПЕТРОЛ'' дао је бензинску станицу ''БС Попови'' у подзакуп 

привредном субјекту ''Г-Петрол'' уговором УГ-Н-4930/17 (УГ-540/17) закљученим 13.11.2017. 

године, са роком до 31.12.2017. године, а који је продужаван анексом бр.1, УГ-Н-103/18/А1 

(УГ-12/18) закљученим 18.01.2018. године, са роком до 30.06.2018. године и анексом бр.2, УГ-

Н-2436/18/А2 (УГ-497/18) закљученим 18.07.2018. године, са роком до момента потписивања 

купопродајног уговора, а најдаље до 31.12.2018. године.  

 

Према наведеним подацима, на бензинској станици ''БС Попови'' привредни субјект ''НИС 

ПЕТРОЛ'' обављао је пословну дјелатност од 01.08.2012. године па све до 13.11.2017. године 

од када пословну дјелатност обавља привредни субјект ''Г-Петрол'', који је и тренутно обавља. 

 

У складу са наведеним, утврђено је да куповином дијелова привредног субјекта ''ОКТАН 

ПРОМЕТ'', бензинских станица ''БС Трњаци'' и ''БС Попови'', од стране купца привредног 

субјекта ''Г-Петрол'', није дошло до концентрације привредних субјеката, с обзиром да нису 

испуњени услови које прописује члан 12. Закона. Наиме, у предметном случају ради се о 

концентрацији која је настала дана 01.08.2012. године закључењем уговора о закупу ''БС 

Трњаци'', ''БС Попови'' од стране привредног субјекта ''НИС ПЕТРОЛ'' и која је као таква 

одобрена од стране Конкуренцијског савјета. Од момента настанка концентрације, па до 

закључења купопродајног уговора који је био правни основ за подношење Пријаве, није било 

промјене контроле над наведеним бензинским станицама. Ово доказује чиљеница да су 

пословну дјелатност на наведеним бензинским станицама током цијелог периода обаваљали 

привредни субјекти ''НИС ПЕТРОЛ'' и ''Г-Петрол'', који при том нису независни привредни 

субјекти, него повезана друштва, код којих се привредни субјект ''Г-Петрол'' налази под 

контролом привредног субјекта ''НИС ПЕТРОЛ'', на начин како то прописује члан 2. став (2) 

Закона. 

 

Што се тиче нафтног терминала ''Терминал Попови'', Конкуренцијски савјет је утврдио да је 

Уговором о закупу пословног простора за трговину на велико течним горивима и њихово 

ускладиштење и претакање-нафтни терминал ОПУ бр. 29/2016, закљученим дана 08.01.2016. 

године између привредног субјекта ''ОКТАН ПРОМЕТ'' као закуподавца и привредног 

субјекта ''Г-Петрол'' као закупца, исти узет у закуп од стране привредног субјекта ''Г-Петрол'' 

на период од седам година. 

 

Привредни субјект ''Г-Петрол'' је Уговором о подзакупу пословног простора за трговину на 

велико течним горивима и њихово ускладиштење и претакање-нафтни терминал УГ-Н-139/16 

(090-0259/16) закљученим дана 29.01.2016. године, дио пословног простора на нафтном 

терминалу ''Терминал Попови'' издао у подзакуп привредном субјекту ''НИС ПЕТРОЛ'' на 

период од седам година. На овај уговор сачињена су два анекса који су се односили само на 

предмет закупа (количину резервоара који се издају у подзакуп), а ради се о анексу бр.1 УГ-Н-

405/16 (090-645/16) закљученим 10.03.2016. године и анексу бр.2 УГ-Н-671/17/А2 (090-477/17) 

закљученим 20.02.2017. године. 
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Према наведеним подацима, на нафтном терминалу ''Терминал Попови'' привредни субјект ''Г-

Петрол'' обављао је пословну дјелатност од 08.01.2016. године и тренутно је обавља, а 

привредни субјект ''НИС ПЕТРОЛ'' од 29.01.2016. године и тренутно је обавља.  

 

У складу са наведеним, утврђено је да куповином дијела привредног субјекта ''ОКТАН 

ПРОМЕТ'', нафтног терминала ''Терминал Попови'', од стране купца привредног субјекта ''Г-

Петрол'', није дошло до концентрације привредних субјеката, с обзиром да нису испуњени 

услови које прописује члан 12. Закона. Наиме, у предметном случају ради се о концентрацији 

која је настала дана 08.01.2016. године закључењем уговора о закупу нафтног терминала 

''Терминал Попови'' од стране привредног субјекта ''Г-Петрол'' и која је као таква није 

пријављена Конкуренцијском савјету. Од момента настанка концентрације, па до закључења 

купопродајног уговора који је био правни основ за подношење Пријаве, није било промјене 

контроле над наведеним нафтним терминалом, на којем су пословну дјелатност током цијелог 

периода обаваљали привредни субјекти ''Г-Петрол'' и ''НИС ПЕТРОЛ''. 

 

С обзиром да концентрација привредних субјеката ''Г-Петрол'' и ''ОКТАН ПРОМЕТ'' која се 

односи на нафтни терминал ''Терминал Попови'', а која је настала дана 08.01.2016. године, 

није пријављена Конкуренцијском савјету, на начин како је то прописано чланом 16. став (1) 

Закона, Конкуренцијски савјет је утврђивао да ли је у конкретном случају постојала обавеза 

учесника у концентрацији да је пријаве, а у складу са чланом 14. Закона.  

 

Обавеза пријаве концентрације, у смислу одредбе члана 14. став (1) Закона, настаје када 

учесници концентрације продајом роба и/или услуга на свјетском тржишту остваре приход у 

износу од 100 милиона КМ по завршном рачуну у години која је претходила концентрацији, и 

када укупни годишњи приходи сваког од најмање два привредна субјекта учесника 

концентрације остварени продајом роба и/или услуга на тржишту Босне и Херцеговине износе 

најмање 8 милиона КМ по завршном рачуну у години која је претходила концентрацији, или 

ако је њихов заједнички удио на релевантном тржишту већи од 40,0%. 

 

Укупан годишњи приход учесника концентрације представља приход (пословни, 

финансијски, ванредни и остали) без пореза на додану вриједност и других пореза који се 

директно односе на порез и рабат, исказан посебно за сваког учесника концентрације на 

свјетском нивоу и на тржишту Босне и Херцеговине, у смислу члана 9. тачка х) Одлуке о 

начину подношења пријаве и критеријима за оцјену концентрација привредних субјеката. 

 

Укупан годишњи приход (изражен у КМ) учесника концентрације привредног субјекта ''Г-

Петрол'', његовог повезаног друштва привредног субјекта ''НИС ПЕТРОЛ'' и привредног 

субјекта ''ОКТАН ПРОМЕТ'', остварен у 2015. години, као години која је предходила 

концентрацији, приказан је у сљедећој Табели: 

 

      Tabela  

Прив. 

субјект 
''Г-Петрол'' ''НИС ПЕТРОЛ'' ''ОКТАН ПРОМЕТ'' 

БиХ  (..)**1 (..)** (..)** 

Свијет  (..)** (..)** (..)** 

Извор: подаци из Пријаве 

 

                                                 
1 подаци представљају пословну тајну у смислу члана 38. Закона о конкуренцији 



8 

 

Према подацима из Табеле концентрација не испуњава услов да укупни годишњи приход 

сваког од најмање два учесника у концентрацији, остварен на тржишту Босне и Херцеговине у 

години која је претходила концентрацији, износи најмање 8 милиона КМ, с обзиром да је 

укупан годишњи приход привредног субјекта ''ОКТАН ПРОМЕТ'', остварен на територији 

Босне и Херцеговине у 2015. години, мањи од наведеног износа. 

 

Поред услова везаног за укупан приход учесника у концентрацији остареног у години која је 

претходила концентрацији, Конкуренцијски савјет је провјеравао да ли су учесници у 

концентрацији испунили други услов за обавезну пријаву концентарције који се односи на 

њихов заједнички удио на релевантном тржишту, а који мора бити већи од 40,0%. С обзиром 

да се у конкретном случају ради о нафтном терминалу на којем се обавља дјелатност трговине 

на велико, анализиран је само дио релевантног тржишта који се односи на трговину на велико 

нафтним дериватима. 

 

Према подацима из Пријаве, који су дати на основу извјештаја (..)** из јуна 2016. године, а 

који се односи на 2015. годину, стање тржишних учешћа на тржишту трговине на велико 

нафтним дериватима у Босни и Херцеговини за 2015. години, изказано по брендовима, је 

сљедеће: 

1) Оптима/Нестро: (..)**, 

2) ИНА: (..)**, 

3) НИС Газпром: (..)**, 

4) Лукоил: (..)**, 

5) Остали: (..)**.  

 

Према подносиоцу Пријаве привредни субјекат ''ОКТАН ПРОМЕТ'' у 2015. години није био 

присутан на тржишту трговине на велико нафтним дериватима у Босни и Херцеговини, нити 

је обављао дјелатност на нафтном терминалу ''Терминал Попови''. Други учесник у 

концентрацији привредни субјект ''Г-Петрол'' и његово повезано друштво привредни субјект 

''НИС ПЕТРОЛ'', као представници бренда НИС Газпром, на том тржишту су у 2015. години 

имали учешће од (..)**, што није довољно да би постојала обавеза пријаве концентрације. 

 

На основу наведених података, утврђено је да привредни субјекти ''Г-Петрол'' и ''ОКТАН 

ПРОМЕТ'', као учесници концентрације настале по правном основу закључења уговора о 

закупу нафтног терминала ''Терминал Попови'' од 08.01.2016. године, исту нису били у 

обавези пријавити, у складу са чланом 14. Закона. 

 

На основу свега наведеног, утврђено је да се у преметном случају радило о куповини дијелова 

привредног субјекта ''ОКТАН ПРОМЕТ'', бензинских станица ''БС Трњаци'' и ''БС Попови'' и 

нафтног терминала ''Терминал Попови'' од стране привредног субјекта ''Г-Петрол'', гдје је 

дошло до промјене власништва, али без промјене контроле над наведним дијеловима, чиме 

није дошло до концентрације привредних субјеката, па је Конкуренцијски савјет одлучио као 

у диспозитиву овог Закључка. 

 

4. Административна такса 

 

Подносилац Пријаве на овај Закључак, у складу са чланом 2. Тарифни број 108. тачка д) 

Одлуке о висини административних такси у вези са процесним радњама пред 

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

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

и Херцеговине. 
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5. 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. 

 

 

 

               Предсједница 

 

                Адиса Бегић 

 
 

 

 

 

 

 

 

Доставити:  

- Подносиоцу пријаве 

-  у спис 

- а/а 


