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Република Србија 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

                   Број: 6/0-02-601/2013-5 

Датум: 17.10.2013. годинe 

Б е о г р а д 

 

 

 

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренцијe („Службени гласник РС“ 

број 51/09) и члана 2. став 1. тачка 6) Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/2011), 

члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ 

број 49/2010), члан Савета Kомисије за заштиту конкуренције по овлашћењу 

Председника Комисије за заштиту конкуренције бр. 1/0-06-618/2013-1 од 03. октобра 

2013. године, одлучујући по пријави концентрације бр. 6/0-02-601/2013 коју је у име 

клијента друштaва „НИС" а.д. из Новог Сада са регистрованим седиштем на адреси 

Народног фронта 12, по приложеном пуномоћју поднео Саша Милетић, дана 17  

октобра 2013. године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем контроле од стране друштва за истраживање, производњу, 

прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и 

производњу природног гаса, Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад, са 

регистрованим седиштем у улици Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, Србија и 

матичним бројем 20084693, над Бензинском станицом која је у власништву 

Земљорадничке задруге "Bačex" из Бача, на тај начин што су стране потписале Уговор о 

пословно-техничкој сарадњи, којим НИС узима у закуп Бензинску станицу, која ће 

пословати под брендом НИС-а, и на којој ће власник Земљорадничке задруге "Bačex" из 

Бача  у име и за рачун НИС-а, обављати малопродају нафтних деривата и друге робе из 

асортимана друштва НИС-а.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ  да је подносилац пријаве благовремено и у целости извршио 

уплату износа од 2.858.342,50 (двамилионаосамстотинапедесетосамхиљада 

тристотинечетрдесетдва и 50/100) динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције 

бр. 840-0000000880668-16, отворен код Управе за трезор, Министарствa финансија, с 

позивом на број 6/0-02-601/2013, што представља одговарајућу динарску 

противвредност прописане висине накнаде за издавање решења о одобравању 

концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тач. 6) Тарифника о висини 

накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Саша Милетић из Новог Сада, по приложеном пуномоћју друштва „Нафтне 

индустрије Србије.“ а.д. Нови Сад, поднео је 20. 09. 2013. године Комисији за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија) пријаву концентрације (у даљем тексту: 

пријава). Прегледом поднете документације, Комисија је утврдила да је иста потпуно 

усклађена са Уредбом о садржају и начину подношења пријаве концентрације 

(„Службени гласник РС“ бр.89/2009), чиме су се стекли услови за одлучивање Комисије 

у овој управној ствари. 

 

Друштво „Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад (у даљем тексту: НИС или  

подносилац пријаве),  је једна од највећих вертикално-интегрисаних нафтних компанија 

у југоисточној Европи, и бави се истраживањем, производњом и прерадом нафте и 

природног гаса, као и прометом широког асортимана нафтних деривата. Седиште 

компаније и њени основни производни капацитети, налазе се у Републици Србији. 

  

         У НИС-овим рафинеријама се производи широки спектар деривата нафте и 

деривата природног гаса, који одговарају међународним стандардима квалитета и 

произвођачким спецификацијама рафинерија. 

 

НИС-ови производи су:  aутомобилско гориво,  течни нафтни гас,  авио гориво,  

уља. Пословне активности овог друштва су организоване на следеће сегменте: 

истраживање и производња, сервиси, прерада, промет и енергетика,  мазива, уља за 

ложење,  битумени,  петрохемијски производи (примарни бензин, пропилени) 

дестилати и рафинати,  остали производи (бензен, толуен, течни сумпор, специјални 

бензини). НИС производи и пијаћу воду "Јазак". 

 

         Циљна имовина у предложеној трансакцији је Бензинска станица која је у 

власништву Земљорадничке задруге „Bačex“ из Бача, са регистрованим седиштем у 

улици ЈНА бр. 133, матични број 08653224,  (у даљем тексту: "Дилер"), над којом 

подносилац пријаве намерава да стекне контролу,[ ...]
1
 

         Подносилац је у склопу достављене документације приложио све прописане 

податке, који се односе како на подносиоца пријаве, тако и на циљно друштво. 

  

         Према информацијама које су од стране подносиоца пријаве достављене 

Комисији, као и приложене пратеће документације, утврђено је да је укупан заједнички 

годишњи приход друтва  НИС и Дилера у претходној обрачунској години  већи од 20 

милиона евра и да друштво НИС и Дилер (односно Бензинска станица која је предмет 

концентрације) имају годишњи приход у 2012. години већи од по 1 милион евра у 

Србији, на који начин предложена трансакција испуњава услов прописан чланом 61. 

став 1. тачка 2) Закона о заштити конкуренције, при чијем достизању постоји обавеза 

подношења пријаве концентрације. 

 

Комисији је од стране подносиоца пријаве, као правни основ предметне 

концентрације, односно акт њеног спровођења, достављена копија Уговора о пословно-

техничкој сарадњи друштва НИС и Дилера [...] Комисија је достављени документ који 

су заинтересоване стране потписале, прихватила као исправан акт о концентрацији. 

                                                 
1
 Заштићени подаци 



 3 

 

Предложена трансакција се односи на општи сектор нафтних деривата у Србији, 

где је присутна веома разграната мрежа бензинских станица. 

 

Подносилац пријаве сматра да се релевантно тржиште производа за потребе ове 

концентрације може дефинисати као тржиште малопродаје свих врста нафтних 

деривата на бензинским станицама.  

 

            Обзиром да Комисија сматра да је тржиште нафтних деривата посебно тржиште, 

оваква дефиниција релевантног тржишта од стране подносиоца пријаве се сматра 

исправном. 

 

Релевантно географско тржиште за потребе ове пријаве је територија Републике 

Србије. С обзиром  да на територији Репулике Србије постоји велика  разуђеност и 

велики број бензинских станица,( о чему је подносилац доставио податке које се налазе 

у списима предмета) ова концентрација неће значајно утицати на конкуренцију у 

Србији. Од укупног броја бензинских станица чак 47,20% се налази  у власништву 

малих тржишних играча.  
 

        Будући да предложена трансакција не може и неће значајније утицати на 

релевантни сектор у Србији, она неће проузроковати никакво спречавање, 

ограничавање или нарушавање конкуренције, пре свега стварањем, односно јачањем 

доминантног положаја на тржишту у Србији.  

 

       Тржишни удели учесника концентрације на тржишту малопродаје нафтних 

деривата су: НИС[...], БС [...]. Након завршене концентрације  тај удео ће износити око  

[...]. 

 

       Уколико се процена врши на основу броја бензинских станица учесника у 

концентрацији, онда ће удео НИС након спровођења предложене концентрације бити 

око [...] 

 

       Као највеће конкуренте на тржишту малопродаје, подносилац наводи: ОМВ са [... 

]тржишног удела, Лукоил [...], Еко (Hellenic) [...], Inter MOL [...]. 

 

       По броју бензинских станица, ти подаци су следећи: Лукоил [...], ОМВ [...], 

Еко(Hellenic) [...], Inter MOL [...] тржишног удела. 

 

Приликом доношења своје одлуке, Комисија је ценила чињеницу да између 

активности учесника ове концентрације постоји потпуно симболично преклапање 

активности у оквиру географског простора Републике Србије, због чега је закључено да 

ни на једном домаћем тржишту ова пословна трансакција неће створити никакве, а пре 

свега забрињавајуће конкурентске  последице. 

 

          Разлог за спровођење ове трансакције лежи у чињеници да пoднoсилaц приjaвe 

види прeдмeтну трaнсaкциjу кao дoбру инвeстициoну прилику. Након спровођења 

предложене трансакције, [...]  

 

       На основу укупно утврђеног чињеничног стања у предметном  управном поступку 

и његове анализе, Комисија је закључила да се у конкретном случају ради о дозвољеној 

концентрацији у смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у диспозитиву. 
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Поука о правном леку: 

Ово решење је коначно у управном поступку. 

Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана 

од дана достављања решења. 

 

 

 

 

                                             П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 

                                                   Проф.др Весна Бесаровић, члан Савета

  
 


