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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

Број: 01-26-7-003-2/20 

Сарајево, 23.04.2020. године 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 25.став (1) тачка ф) Закона о конкуренцији 

(''Службени гласник БиХ'', бр. 48/05 , 76/07 и 80/09), а по Захтјеву привредног субјекта „Hifa – Oil“ д.о.о. 

Тешањ, Буква 10, 74260 Тешањ од 30.01.2020. години, на 68. (шездесетосмој) сједници одржаној дана 

23.04.2020. године, донио је   

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је дана 30.01.2020. 

године под бројем: 01-26-7-003-1/20 запримио Захтјев за давање мишљења привредног субјекта „Hifa – 

Oil“ д.о.о. Тешањ, Буква 10, 74260 Тешањ (у даљем тексту: Подносилац захтјева или „Hifa – Oil“), а у 

вези са обавезом пријаве концентрације у смислу чл. 12. и 14. Закона о конкуренцији („Службени 

гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) (у даљем тексту: Закон). 

 

Подносилац захтјева у битном наводи  да је „Hifa – Oil“ привредни субјекат чија је основна дјелатност 

промет нафтом и нафтним дериватима (продаја горива, мазута, битумена, пружање услуге транспорта 

нафте и  нафтних деривата на велико путем транзитне продаје.  

 

Осим продаје и дистрибуције горива на велико, привредни субјекат „Hifa- Oil“ посједује и 11 

малопродајних објеката у БиХ, што према наводима Подносиоца захтјева износи мање од 10% од 

укупног броја малопродајних објеката у Босни и Херцеговини, јер само у Федерацији Босне и 

Херцеговине постоји око 600 бензинских пумпи. 

 

Највећи дио промета и прихода (..)**1 привредни субјекат  „Hifa- Oil“  је остварио од велепродаје 

деривата, а укупно учешће у дистрибуцији деривата у Босни и Херцеговини износи цца (..)**. 

 

Подносилац захтјева је тренутно у активним преговорима са привредним субјектом (..)** у вези са 

закључивањем уговора о закупу (..)**, те наводи да су услови за пријаву концентрације предвиђени 

чланом 14. став (1)  тачке а) и б) Закона за подношење пријаве концентрације остварени, када се 

посматрају ова два привредна субјекта.  

 

Поступајући по поднесеном Захтјеву, анализом достављених података и чињеница из Захтјева, а на 

основу Закона, Конкуренцијски савјет даје сљедеће мишљење:  

 

Поступајући по поднесеном Захтјеву, Конкуренцијски савјет даје сљедеће мишљење:  

 

Концентрацијом, у складу са чланом 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 над више  других привредних субјекта или дијелом другог привредног субјекта, 

односно дијеловима других привредних субјеката и то: 

 
1 (..)** - подаци представљају пословну тајну 
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1) стицањем куповином већине акција или учешћа основног капитала; или 

2) стицањем већине права гласа; или 

3) на други начин, у складу са одредбама закона који регулише оснивање привредних субјеката 

и њихово управљање; 

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

дјелују као независан привредни субјекат.  

 

У смислу члана 12. став (2) Закона,  стицање контроле се остварује путем права, закључивањем 

споразума или другим средствима којима један или више привредних субјеката, било посебно, било 

заједнички, узимајући у обзир све правне и чињеничне околности, стичу могућност остваривања 

доминантног утицаја над једним или више привредних субјеката. 

 

У складу са чланом 2. став (1) под б) Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену 

концентрација привредних субјеката („Службени гласник БиХ“, број 34/10), привредни субјекти 

учесници концентрације, који имају сједиште и пребивалиште у Босни и Херцеговини, су дужни 

пријавити Конкуренцијском савјету уколико су испуњени услови из члана 14. став (1) тачка б) Закона.  

 

Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката, у смислу члана 14. став (1) тачке б) Закона, 

постоји ако укупни годишњи приход сваког од најмање два привредна субјекта учесника концентрације 

остварена 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 њихово заједничко учешће 

на релевантном тржишту веће од 40,0%. 

 

Чланом 14. став (3) Закона утврђено је да у случају да се концентрација односи на спајање или припајање 

дијела или дијелова једног или више привредних субјеката, без обзира да ли ти дијелови имају статус 

правног лица, при израчунавању прихода, обрачунаваће се само приход оних дијелова привредног 

субјекта који су предмет контроле концентрације. 

 

Имајући у виду напријед наведено, уколико су испуњени услови из чл. 12. и 14. Закона, Подносилац 

захтјева, у складу са чланом 16. став (1) Закона, је дужан Конкуренцијском савјету пријавити 

концентрацију, у року од 15 дана од дана закључивања уговора о закупу.  

 

Конкуренцијски савјет, слиједом наведеног, даје ово мишљење искључиво на основу података 

наведених у Захтјеву, те уколико дати подаци одступају од стварног чињеничног стања ово мишљење 

се не може примијенити. 

                                                                                                                                            

 

 

     Предсједница 

 

                                                                                                             Мр Аријана Регода- Дражић 

 

 

 


