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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

Број: УП – 06-26-1-005-18/21  

Сарајево, 15.09.2021. године 

 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (2), 

а у вези са чланом 14. став (1)  Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 

80/09), а рјешавајући по Пријави концентрације привредног субјекта „„ПЕТРОЛ СЛОВЕНСКА 

ЕНЕРГЕТСКА ДРУЖБА“ д.д. Љубљана, Дунајска цеста 50, 1000 Љубљана, Република Словенија, 

заступан путем Заједничке адвокатске канцеларије Ненад Барош и Феђа Бичакчић, Маршала Тита 

број 28, 71000 Сарајево, запримљеној дана 22.01.2021. године  под бројем: УП –06-26-1-005-16/20, 

на 92. (деведесетдругој) сједници одржаној дана  15.09.2021. године, донио је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта „ПЕТРОЛ СЛОВЕНСКА 

ЕНЕРГЕТСКА ДРУЖБА“ д.д. Љубљана, Република Словенија, ради непостојања обавезе 

пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији. 

 

2. Обавезује се привредни субјекат „ПЕТРОЛ СЛОВЕНСКА ЕНЕРГЕТСКА ДРУЖБА“ д.д. 

Љубљана, Република Словенија да уплати административну таксу у 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 

22.01.2021. године  под бројем: УП –06-26-1-005-1/20 запримио Пријаву концентрације (у даљем 

тексту: Пријава) привредног субјекта „ПЕТРОЛ СЛОВЕНСКА ЕНЕРГЕТСКА ДРУЖБА“ д.д. 

Љубљана, Дунајска цеста 50, 1000 Љубљана, Република Словенија (у даљем тексту: Подносилац 

пријаве или „ПЕТРОЛ“) који намјерава стећи (..)**1 контролу над привредним субјектом „CRODUX 

DERIVATI DVA“ д.о.о. Загреб, Савска Опатовина 36, 1000 Загреб, Република Хрватска (у даљем 

тексту: Циљно друштво или „CRODUX“), у складу са чланом 12. став (1) тачка б) подтачка 1) Закона 

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

 

Подносилац пријаве је самоиницијативно допунио пријаву 28.01.2021. године и 05.03.2021. године.  

 

Увидом у Пријаву концентрације и допуне пријаве концентрације, утврђено је да иста није потпуна 

у смислу члана 30. Закона и чл. 9., 10., 11. и 12. Одлуке о начину подношења пријаве и критеријума 

за оцјену концентрације привредних субјеката („Службени гласник БиХ“, број 34/10), те је 

Конкуренцијски савјет затражио допуну пријаве концентрације (акти број: УП – 06-26-1-005-4/21 од 

09.03.2021. године, УП-06-26-1-005-6/21 од 14.04.2021. године и  УП-06-26-1-005-8/21 од 18.05.2021. 

године). 

 
1 (..)** - подаци представљају пословну тајну 
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Привредни субјекат „ПЕТРОЛ“ је доставио допуне Пријаве концентрације  дана 19.03.2021. године 

(број: УП-06-26-1-030-4/20), дана 28.04.2021. године (број: УП – 06-26-1-005-7/21) и дана 26.05.2021. 

године (број: УП-06-26-1-005-9/21) и дана 03.09.2021. године (број: УП-06-26-1-005-15/21). 

 

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

концентрације поднио тијелима за заштиту конкуренције Републике Словеније и Републике 

Хрватске. 

 

У вези са наведеним, Подносилац пријаве је дана 09.07.2021. године обавијестио Конкуренцијски 

савјет, поднеском запримљеним под бројем УП-06-26-1-005-12/21, да је Агенција за заштиту 

тржишног натјецања Републике Хрватске дана 29.06.2021. године донијела одлуку којом се утврђује 

да није ријеч о забрањеној концентрацији и да се неће донијети закључак о покретању поступца 

оцјене концентрације, те да се слиједом наведеног пријављена концентрација сматра допуштеном.  

 

По пријему цјелокупне документације Конкуренцијски савјет је утврдио да је Пријава комплетна, те 

издао Потврду о пријему комплетне и уредне Пријаве, у складу са чланом 30. став (3) Закона, дана 

14.09.2021.  године под бројем: УП-06-26-1005-16/20. 

 

Конкуренцијски савјет је увидом у достављену документацију утврдио да је пријава поднесена у 

смислу члана 16. став (1) Закона.  

 

1. Учесници концентрације  

 

Учесници предметне концентрације су „ПЕТРОЛ СЛОВЕНСКА ЕНЕРГЕТСКА ДРУЖБА“ д.д. 

Љубљана, Дунајска цеста 50, 1000 Љубљана, Словенија и „CRODUX DERIVATI DVA“ д.о.о. Загреб, 

Савска Опатовина 36, 1000 Загреб, Република Хрватска. 

 

1.1. Привредни субјекат „ПЕТРОЛ“  (Подносилац пријаве) 

 

Привредни субјекат „ПЕТРОЛ СЛОВЕНСКА ЕНЕРГЕТСКА ДРУЖБА“ д.д. Љубљана, Дунајска 

цеста 50, 1000 Љубљана, Словенија, према подацима из судског регистра је регистрован под 

матичним бројем 5025796000, са основним капиталом у износу од (..)** ЕУР-а  који је подијељен на 

(..)** дионице.  

 

Претежна регистрована дјелатност Подносиоца пријаве је продаја нафтних деривата и осталих 

енергената (течни нафтни гас, природни плин и електрична енергија).  

 

Власничка структура привредног субјекта „ПЕТРОЛ“ приказана ја у сљедећој табели: 

 

Табела 1. 

Бр. Дионичари Број акција Учешће (%) 

1. „ЧЕШКОСЛОВЕНСКА ОБЦХОДНИ БАНК“ А.С. - 

ФИД 

(..)** (..)** 

2. „СЛОВЕНСКИ ДРЖАВНИ ХОЛДИНГ“ Д.Д.  (..)** (..)** 

3. РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА (..)** (..)** 

4. „КАПИТАЛСКА ДРУЖБА“ Д.Д.  (..)** (..)** 

5. „ОТП БАНКА“ Д.Д. – CLIENT ACCOUNT -FIDUCI (..)** (..)** 

6. „ВИЗИЈА ХОЛДИНГ“ К.Д.Д. (..)** (..)** 

7. „ВИЗИЈА ХОЛДИНГ ЕНА“ К.Д.Д. (..)** (..)** 

8. „ПЕРСПЕКТИВА ФТ“ Д.О.О. (..)** (..)** 
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9. „ЦИТИБАНК“ Н.А. – ФИДУЦИАРНИ РАЧУН (..)** (..)** 

10. „НОВА КБМ“ Д.Д.  (..)** (..)** 

11. Остали (..)** (..)** 

12. Укупно (..)** (..)** 

 

 

1.1.1. Повезана друштва привредног субјекта „ПЕТРОЛ“  

 

Повезани привредни субјекти Подносиоца пријаве у Босни и Херцеговини су: 

- „Petrol BH OIL COMPANY“ д.о.о. Сарајево, Тешањска 24а, 71 000 Сарајево, са 100% учешћа 

у капиталу, 

- „PETROL POWER“ д.о.о. Сарајево, Тешањска број 24а, 71000 Сарајево, са 99,7518% учешћа 

у капиталу, 

- „ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА“ д.о.о. Теслић, Бранка Радичевића бр. 1, 74270 Теслић, са 80% 

учешћа у капиталу, 

 

1.2. Привредни субјекат „CRODUX“ (Циљно друштво) 

 

Привредни субјекат „CRODUX DERIVATI DVA“ д.о.о. Загреб, Савска Опатовина 36, 1000 Загреб, 

Република Хрватска је према Изводу из судског регистра од 18.01.2021. године, регистрован у 

судском регистру Трговачког суда у Загребу, под бројем: МБС: 040022635, са уписаним основним 

капиталом у износу од (..)** куна (цца (..)** КМ). 

 

Претежна дјелатност привредног субјекта „CRODUX“ је увоз, складиштење, малопродаја и 

велепродаја нафтних деривата и гаса у Републици Хрватској.  

 

Привредни субјекат „CRODUX“ је у 100% власништву физичког лица (..)**, као јединог члана 

друштва. 

 

Привредни субјекат „CRODUX“ нема зависна друштва у Босни и Херцеговини 

 

2. Правни  оквир оцјене концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене допуштености предметне концентрације 

примијенио одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта („Службени гласник БиХ“, 

бр. 18/06 и 34/10) и Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација 

привредних субјеката („Службени гласник БиХ, број 34/10). 

 

3. Правни основ концентрације 

 

Као правни основ концентрације Подносилац пријаве наводи Уговор о купопродаји удјела закључен 

дана 12.01.2021. године између привредних субјеката „ПЕТРОЛ“ и „CRODUX“ , којим Циљно 

друштво преноси, а Подносилац захтјева стиче учешћа који чине (..)**% основног капитала Циљног 

друштва.  

 

Уговором су регулисани претходни услови који се морају испунити како би се извршило преузимање 

(..)**% учешћа у привредном субјекту „CRODUX“ од стране привредног субјекта „ПЕТРОЛ“. 

Коначан датум за испуњење услова је (..)**године. Уколико било који од претходних услова из 

Уговора не буде испуњен, коначни датум ће аутоматски бити продужен за додатна три мјесеца или 

ако у том року нису испуњени претходни услови, коначни датум ће се продужити за додатна три 

мјесеца али не дуже од (..)** године.  
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Уговор садржи неколико претходних услова у сврху провођења трансакције: (..)**. 

 

4. Оцјена пријаве концентрације 

  

Пријављена конценрација предвиђа преузимање (..)**% контроле од стране привредног субјекта 

„ПЕТРОЛ“ у привредном субјекту „CRODUX“ . 

Члан 12 став (1) Закона о конкуренцији утврђује да се концентрацијом  у смислу овог Закона сматра:  

a) спајање или припајање независних привредних субјеката или дијелова привредних 

субјеката; 

b) стицање контроле или превладавајућег утицаја једног, односно више привредних субјеката 

над другим, односно над 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 

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 улагања на дугорочној основи, два или више независних привредних субјеката, 

који дјелују као независни привредни субјекат. 

 

У складу са напријед наведеним, предметна концентрација представља стицање појединачне 

контроле од стране привредног субјекта „ПЕТРОЛ“ над привредним субјектом „CRODUX“, у складу 

са чланом 12. став (1) тачка б) Закона.  

Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката са сједиштем и пребивалиштем у иностранству 

постоји уколико су испуњени услови из члана 14. став (1) тачке а) и б) Закона, тј. уколико укупни 

годишњи проход свих учесника концентрације остварен продајом роба и/или услуга на свјетском 

тржишту износи 100.000.000,00 КМ по завршном рачуну у години која је претходила коценетрацији 

и уколико укупни годишњи приходи сваког од најмање два привредна субјекта учесника 

концентрације остварен продајом роба и / или услуга на тржишту Босне и Херцеговине износи 

најмање 8.000.000,00 КМ по завршном рачуну у години која је претходила концентрацији, или ако 

је њихово заједничко учешће на релевантном тржишту веће од 40,0%. 

Укупни годишњи приходи учесника концентрације и њихових повезаних привредних субјеката, на 

дан 31.12.2020. године износио је: 

 

Табела 2. 

Ред. 

Бр. 

Назив `привредног субјекта Босна и 

Херцеговина (КМ) 

Свијет 

(КМ) 

1. „CRODUX“ (..)** (..)** 

2. ПЕТРОЛ ГРУПА  (..)** (..)** 

3. „ПЕТРОЛ“ д.д. Љубљана (..)** (..)** 

4. „PETROL BH OIL Company“ д.о.о. 

Сарајево 

(..)** (..)** 

Извор: Подаци из пријаве.  

 

Годишњи приходи учесника концентрације (Табела 2.) представљају укупне приходе (без пореза на 

додану вриједност и других пореза који се директно односе на учеснике концентрације на тржишту 

Босне и Херцеговине), у смислу члана 9. тачка х) Одлуке о начину подношења пријаве и критеријума 

за оцјену концентрација привредних субјеката.  
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Подносилац пријаве истиче да Циљно друштво није присутно директно на тржишту Босне и 

Херцеговине, те сви приходи циљног друштва који су наведениу Пријави концентрације, односе се 

на продају производа у складишту привредног друштва „CRODUX“ у Задру и Омишљу, са којег се 

даље врши увод односно продаја у Босни и Херцеговини. Купци наведених производа  са сједиштем 

у Босни и Херцеговини  су: (..)** и други. 

Купци производа Циљног друштва који увозе производе у Босну и Херцеговину са сједиштем у 

Аустрији су: (..)**. 

На основу наведених података о укупном годишњем приходу (Табела 2.), у смислу члана 14. став (1) 

тачке а) и б) Закона, имајући у виду да Циљно друштво (..)** , утврђено је да Подносилац пријаве 

није био у обавези да поднесе пријаву концентрације у Босни и Херцеговини. 

 

У складу са напријед наведеним донијета је одлука као у диспозитиву.  

 

5. 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. 

 

6. 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 сц. Амир Каралић 

 

 


