Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број:6/0-02-376/2014-5
Датум: 7. јули 2014. године
Београд
Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2.
Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13) и
члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности
Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број 49/2011),
одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-376/2014-1,
поднетој од стране адвоката по пуномоћју Николе Познановића и Јелене Д.
Станковић из Београда, ул. Владимира Поповића бр. 6, у име клијента –
привредног друштва са ограниченом одговорношћу „Horizon Energy“ д.o.o.
Шимановци, са регистрованим седиштем на адреси ул. Крњешевачка бб,
Шимановци, Република Србија, дана 7. јула 2014. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем појединачне контроле привредног друштва
„Horizon Energy“ д.o.o. Шимановци, са регистрованим седиштем на адреси ул.
Крњешевачка бб, Шимановци, Република Србија, које је регистровано у Агенцији
за привредне регистре под матичним бројем 20964812, над станицом за снабдевање
моторних возила у Осечини, ул. Војводе Степе бр. 6 и над станицом за снабдевање
моторних возила у Ваљеву, ул. Душанова бр. 105, које се преузимају од
предузетника Моме Митића из Ваљева, ЈМБГ 2803951770011, заједно са
припадајућим непокретностима - објектима (зградама) и земљиштем, као и
припадајућим покретним стварима – опремом, а до чега долази на основу
закључених предуговора које су заинтересоване стране потписале 6. јуна 2014.
године и то: Предуговора о купопродаји непокретности, Предуговора о
купопродаји опреме и Предуговора о уступању уговора о закупу, чиме друштво
„Horizon Energy“ д.o.o. стиче власнички и закупнички статус над предметом
преузимања, по основу куповине и закупа циљних објеката од њиховог претходног
власника и закупца.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је у прописаном року од стране подносиоца пријаве
извршена
уплата
износа
од
2.886.032,50
(двамилионаосамстотина
осамдесетшестхиљадатридесетдва и 50/100) динара на динарски рачун Комисијe за
заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор Министарства финансија, с
позивом на број 6/0-02-376/2014-1, што представља одговарајућу динарску
противвредност висине средстава која је прописана за издавање решења о
одобрењу концентрације у скраћеном поступку из члана 2. став 1. тачка 6.
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Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту
конкуренције.
Образложење
Адвокати Никола Познановић и Јелена Д. Станковић, из адвокатске
канцеларије „Јанковић, Поповић, Митић“ из Београда, ул. Владимира Поповића бр.
6, на основу достављеног специјалног пуномоћја издатог од стране друштва
„Horizon Energy“ д.о.о. из Београда (у даљем тексту: Horizon, или подносилац
пријаве), поднели су у име овог друштва Комисији за заштиту конкуренције (у
даљем тексту: Комисија) дана 12. јуна 2014. године, пријаву концентрације (у
даљем тексту: пријава), заведену под бр. 6/0-02-376/2014. Предметни поднесак
припремљен је у свему на начин који је утврђен Уредбом о садржају и начину
подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“ бр. 89/2009, у даљем
тексту: Уредба). Из разлога што је иницијална пријава припремљена квалитетно и
потпуно у свим својим деловима, то од стране Комисије у конкретном поступку
нису постојали никакви налози према странци за накнадну доставу одговарајућих
допуна, прилога, или нужних објашњења. Подносилац пријаве сматра да су у
конкретном случају испуњени сви услови за доношење решења у скраћеном
поступку, па предлаже Комисији да на такав начин и одлучи у овој управној
ствари. Од Комисије је затражена заштита одговарајућих података садржаних у
достављеној пријави, уз навођење разлога за такав захтев, у вези са чиме је од
стране Председника Комисије 25. јуна о.г. донет закључак о заштити података.
Дана 17. јуна 2014. године, подносилац пријаве доставио је Комисији доказ о
извршеној уплати накнаде из става II изреке, која је извршена дана 16. јуна 2014.
године, а од стране Управе за трезор Министарства финансија достављен је извод
83 од 16. јуна 2014. године, као доказ извршене уплате средстава у корист
динарског рачуна Комисије отвореног у Управи за трезор. Комисија је у односу на
све претходно наведене околности и чињенице, закључила да су испуњени сви
прописани услови за поступање и решавање Комисије у овом управном поступку.
Друштво Horizon основано је 18. октобра 2013. године са седиштем у
Београду (почетком јуна ове године извршена је промена седишта друштва из
Београда у Шимановце) и истог дана уписано у регистар привредних субјеката
Решењем Агенције за Привредне Регистре бр. БД 110543/2013. Претежна
регистрована делатност овог друштва јесте трговина на мало моторним горивима у
специјализованим продавницама (шифра делатности: 4730), за обављање које
делатности Horizon поседује лиценцу Агенције за енергетику од 19 марта о.г. која
се односи на обављање горе наведене делатности на бензинској станици за
снабдевање моторних возила горивом у Шимановцима. Стицање бензинске
станице у Шимановцима одобрено је решењем Комисије бр. 6/0-02-10/2014-2 од 24.
јануара о.г., на који начин је подносилац пријаве заправо започео остваривање
своје пословне и развојне намере, која се односи на бављења енергетском
делатношћу у сегменту трговине на мало моторним и другим горивима на
станицама за снабдевање возила.
Подносилац пријаве јесте једночлано друштво, а његов оснивач и једини
члан са 100% удела јесте друштво „MRI Trading (Singapore) AG“, основано у
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складу са законима Швајцарске и са регистрованим седиштем у тој земљи.
Комисији је у оквиру „секције 15“ достављен детаљан шематски приказ
организационе структуре учесника у концентрацији и повезаних друштава. Из
таквог прилога јасно се уочава да непосредни подносилац пријаве припада „MRI“
групи привредних друштава из Сингапура, а достављена графичка интерпретација
власничких односа унутар ове групе, приказује све релевантне власничке релације
чланова групе. То подразумева и укључује и оне које показују да је крајњи власник
MRI групе друштава, сингапурска компанија „CWT LIMITED“, која је водећи
пружалац интегрисаних логистичких решења за купце широм света у секторима
превоза робе у хемијској и петрохемијској индустрији, у сектору нафте и гаса, као
и у другим индустријским секторима. Ова компанија поседује глобалну мрежу од
преко 120 лука широм света. Својим клијентима може пружити приступ на преко
1.200 дестинација. Са седиштем у Сингапуру, ово је једна од највећих логистичких
компанија у југоисточној Азији, а њеним акцијама се тргује на берзи у Сингапуру.
Области активности ове мултидисциплинарне компаније, могу се поделити у
неколико сектора који укључује логистику као главну активност, а затим и сектор
инжењерских услуга, сектор финансијских услуга и сектор менаџмента ланца
робног снабдевања.
MRI група је на тржишту Републике Србије присутна и у области трговине
на велико нафтом и дериватима нафте, преко свог контролисаног друштва – домаће
компаније „MG OIL“ д.о.о. чије је седиште у Београду. Ово домаће друштво
основано је у јулу 2003. године и присутно је на тржишту трговине на велико
нафтом и дериватима нафте, као и на тржишту складиштења нафте и њених
деривата у Републици Србији, зашта поседује потребне енергетске лиценце. Прва
од њих издата је овом друштву 2007. године са важношћу од 10. година, а истом је
добијена сагласност за обављање послова велетрговине нафтом, дериватима нафте
или био горива и компримованим природним гасом. Друга лиценца чији је датум
издавања и рок важења исти као и у првом случају, односи се на складиштење
претходне структуре производа. Ово домаће друштво није присутно на тржишту
малопродаје нафте или деривата нафте, нити поседује потребну енергетску мрежу,
као ни објекте за обављање наведене врсте малопродајне активности. Претежна
регистрована (номинална) делатност друштва „MG OIL“ д.о.о. јесте
неспецијализована трговина на велико (шифра делатности: 4690), а реални профил
овог друштва, односно његова стварна делатност претходно је објашњена. Ово
домаће друштво је једночлано, а његов једини члан, оснивач и власник са 100%
удела, јесте швајцарска компанија „MRI Energy AG Switzerland“, која је само један
од великог броја чланова MRI групе.
Намеравани предмет преузимања у пријављеној пословној трансакцији, јесу
две бензинске станице на локацији опредељеној у диспозитиву одлуке. Пословање
ових бензинских станица тренутно води физичко лице – предузетник Момо Митић,
власник грађевинско-угоститељске, трговинске и аутопревозничке радње „Гаско
Петрол““ – Осечина. Наведено лице носилац је енергетске лиценце за бензинске
станице које су предмет намераване трансакције (Ваљево и Осечина) и то по
основу решења Агенције за енергетику од 21. фебруара 2014. године. У склопу
документације приложене уз поднету пријаву, наведени су сви прописани подаци,
или они који су постојећи и доступни, а који се односе на пословање два циљна
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малопродајна објекта (овде циљног предмета стицања), укључујући и ниво
годишњих прихода које су објекти преузимања остварили у временском периоду
који је дефинисан Уредбом. Комисија је прихватила разлоге које је истакао
подносилац пријаве, а због којих није било могуће такве податке доставити за
бензинску станицу Ваљево. Наиме, та бензинска станица као пословна јединица
предузетника, основана је у јуну 2013. године, док је „Гаско Петрол“ лиценцу за
рад на тој станици добио почетком 2014. године, из којег разлога су за овај
малопродајни објекат достављени подаци о оствареним приходима у првом
кварталу 2014., као и подаци за 2013. годину у којој је у врло кратком периоду
пословала ова бензинска станица. Осим ових података, подносилац пријаве
доставио је за бензинску станицу Осечина и податке о броју запослених за
претходне три године, као и податке о пет највећих добављача овог малопродајног
објекта за сваку од посматраних и релевантних година, укључујући и вредност
набавке по сваком од добављача. Даље, за ову бензинску станицу, подносилац
пријаве обезбедио је и податке о реализованом годишњем обиму њене продаје, као
и вредности остварене продаје у свакој од година за које су подаци достављени.
Иста врста временских ограничења на која је претходно указано када се ради о
бензинској станици Ваљево, а тичу се података о њеним оствареним приходима,
важе и за све друге податке чије је достављање прописано. У том смислу за
бензинску станицу Ваљево, достављени су подаци који су доступни и који
„покривају“ период од њеног оснивања до данас, што је Комисија оценила као
максималну могућност усклађивања подносиоца пријаве са садржајем Уредбе.
Предметно стицање циљних објеката који представљају самосталну
пословну целину, јесте случај настанка концентрације из члана 17. став 1. тачка 2)
Закона о заштити конкуренције (у даљем тексту: Закон). Имајући у виду да су
непосредни учесници ове концентрације, заједно са друштвима са којима се
сматрају повезаним учесницима на тржишту, остварили у претходној пословној
години приход који је значајно изнад прописаних прагова из члана 61. Закона (о
чему је подносилац пријаве Комисији доставио одговарајуће доказе), то је у
конкретној ситуацији постојала обавеза подношења пријаве Комисији, па је
подносилац поступио на исправан начин када је ову пријаву доставио Комисији
ради издавања одобрења за њено спровођење.
Као правни основ пријављене концентрације, подносилац пријаве Комисији
је доставио три документа које су стране заинтересоване за реализацију истих
потписале дана 6. јуна 2014. године. На основу прегледа и утврђивања садржаја
ових докумената, Комисија је закључила да исте треба прихватити, будући да
исказују недвосмислену вољу њихових потписника да по дефинисаној цени онога
што се сматра предметом купопродаје, начину њене исплате и другим предвиђеним
условима, спроведу предметну пословну трансакцију. Први од достављених
докумената јесте Предуговор о купопродаји непокретности, чији су потписници
Митић Саша у својству власника и продавца тих непокретности (које су ближе
специфициране и описане у овом документу, а чине их земљиште и зграде и које ће
за уговорену купопродајну цену бити уступљене купцу) и друштво Horizon у
својству њиховог купца. Други релевантни документ који представља правни основ
предметне концентрације, јесте Предуговор о уступању уговора о закупу, чији су
потписници Јездић Слободан (закуподавац), Момо Митић – предузетник из Ваљева
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(закупац) и друштво Horizon (пријемник). Између закуподавца и закупца 3. јуна
2013. године, закључен је Уговор о закупу пословног простора (бензинске пумпе за
аутомобиле са резервоаром за гориво). Потписивањем главног Уговора о уступању
уговора о закупу пријемнику (овде Horizon), на пријемника ће прећи сва права и
обавезе које закупац има према закуподавцу по основу Уговора о закупу. Чланом 2.
овог документа предвиђено је да ће се у случају да Комисија не одобри
концентрацију која ће настати стицањем закупа од стране пријемника, овај Уговор
сматрати аутоматски раскинутим. Коначно, последњи документ који се сматра
актом о концентрацији, јесте Предуговор о купопродаји опреме, чији су
потписници Момо Митић – власник и продавац предметне опреме с једне стране и,
друштво Horizon њен купац, са друге. Сваки од претходно наведених докумената у
свом интегралном тексту, налази се у документацији предмета.
Приликом дефинисања релевантног тржишта производа у случају предметне
концентрације, подносилац пријаве поступио је на исправан начин када је
предложио да то буде тржиште трговине на мало моторним и другим горивима,
односно нафтним дериватима на станицама за снабдевање возила – бензинским
станицама. Комисија је полазећи од профила два циљна објекта, њихове намене,
као и врсте делатности коју обављају и коју ће убудуће обављати, овакав предлог
подносиоца пријаве у целости окарактерисала прихватљивим и исти као такав
усвојила. Horizon као друштво које је основано пре мање од годину дана (октобар
2013. године) и јесте конституисан са намером његовог укључивања у ову врсту
малопродајне активности, што је започето преузимањем првог малопродајног
објекта намењеног продаји горива у Шимановцима, почетком 2014. године. Група
којој припада непосредни подносилац пријаве, пре тога у Србији је била активна и
присутна, само и искључиво у пословима велепродаје нафте и нафтних деривата.
Очигледно је да са предметним преузимањем два малопродајна објекта и
претходно преузетом бензинском станицом у Шимановцима, MRI група намерава
да прошири свој портфолио (велепродаја горива) са којим је до недавно била
активна на тржишту Републике Србије, као својом једином делатношћу.
Као релевантно географско тржиште за потребе ове концентрације,
подносилац пријаве је предложио да се примени принцип локалног тржишта,
односно да се као географско тржиште одреди територија која је у непосредној
близини предметних малопродајних објеката, односно територија и купци са ње,
који гравитирају двема циљним малопродајним објектима. У смислу примене ових
критеријума, подносилац пријаве је предложио да се као релевантно географско
тржиште одреди географски простор у радијусу од око 30 км око сваке од две
циљне бензинске станице, при чему се наведена дистанца одређује у односу на
место локације циљног малопродајног објекта. Како се малопродајни објекти у
Ваљеву и Осечини, које ће спровођењем ове концентрације преузети подносилац
пријаве налазе на међусобној удаљености од око 31,7 км мерено путем, то, када се
посматра радијус пречника од 30 км око сваке бензинске станице, долази и до
мањег преклапања те две територије, односно тржишта. Комисија сматра да је
овакав приступ реалан и прихватљив и да проистиче из процене опредељења и
спремности купца за куповином робе у другим релевантним географским
областима. Подносилац пријаве у тренутку пре спровођења намераване аквизиције,
нема никакав тржишни удео на тржишту малопродаје моторног горива – нафтних
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деривата на географском тржишту у опредељеном радијусу за бензинску станицу
Осечина, нити има икакву присутност у малопродајној делатности нафте и нафтних
деривата на географском тржишту у опредељеном радијусу за бензинску станицу
Ваљево, па је у оба случаја, односно на обе ове локације, тржишни удео
подносиоца пријаве у предметној малопродаји једнак нули. У малопродаји
моторног горива, друштво Horizon до спровођења пријављене концентрације
учествује само преко бензинске станице лоциране у Шимановцима, на којем
локалном тржишту (критеријум 30 км од бензинске станице), према најбољој
процени има тржишни удео на тржишту малопродаје нафтних деривата од непуних
1%. Истовремено на локалним географским релевантним тржиштима на којима се
налазе малопродајни објекти које спровођењем ове концентрације преузима
подносилац пријаве, тржишни удео тих објеката износи у Ваљеву 5,26%, а у
Осечини 5,9%. Толике ће тржишне уделе по основу стицања ових објеката, односно
спровођења концентрације имати Horizon на локалним географским тржиштима
Ваљева и Осечине. Комисија сматра да су ове процене тржишних удела реално
опредељене и у том смислу прихватљиве као тачне. Наиме, подносилац пријаве је
за свако од два релевантна географска тржишта, утврдио укупан број постојећих
бензинских станица, а затим за сваког наведеног конкурента који је активан на том
географском тржишту са својим бензинском пумпама, одредио његов тржишни
удео. Тај удео израчунат је као количник броја пумпи које су у власништву, или
коришћењу сваког од конкурената и укупног броја пумпи на конкретном локалном
географском тржишту. У радијусу од 30 километара око бензинске станице
Осечина, активно је 17 бензинских станица, од чега је у власништву НИС-а као
најјачег конкурента 7 (што даје тржишни удео овог друштва од 41,2%). Чак 10
преосталих учесника на овом локалном тржишту (међу којима је и бензинска
станица Осечина), ради само са по једном станицом и сваки од њих има
појединачни тржишни удео од 5,9%. Међу учесницима и конкурентима на овом
географском тржишту наведени су Lukoil, Delfin, Petrol, Piko, MN Zavlaka, Maks, и
други. Нешто већи број бензинских станица (19) постоји на другом дефинисаном
релевантном географском тржишту (радијус од 30 километара око бензинске
станице Ваљево) на коме НИС као најјачи учесник има 7 малопродајних објеката и
остварује тржишни удео од 36,84%. Од 12 других активних и наведених учесника
на овом тржишту (међу којима је и циљна станица Ваљево), сваки послује само са
једном бензинском станицом, са којом остварује тржишни удео од 5,26%. Међу
постојећим конкурентима наведени су и Lukoil, MOL, OMV, Knez Petrol, MBG
Petrol и други.
Са становишта подносиоца пријаве, пословна одлука која се односи на
преузимање бензинских станица у Осечини и Ваљеву опредељена је његовом
оријентацијом на развој малопродајне мреже бензинских станица. Реализацију
оваквог пословног и развојног циља, подносилац пријаве започео је овогодишњим
стицањем бензинске станице у Шимановцима, која, према схватању друштва
Horizon, представља квалитетну и добру локацију са капацитетом за унапређење
предметног пословања. То пре свега у смислу повећаног промета на тој бензинској
станици и унапређења квалитета повећања истог. Сада се, по основу спровођења
предметне концентрације, додатно повећава почетни малопродајни капацитет
друштва Horizon за још два објекта, а такав тренд ће се према стратешком плану
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подносиоца пријаве наставити путем нових аквизиција и у будућем периоду.
Учесници предметне концентрације очекују да ће наведено пословно опредељење
утицати и на већу конкуренцију ученика на тржишту предметне малопродаје, а
корист од изградње таквог тржишног амбијента, директно ће имати и крајњи
потрошачи. План подносиоца пријаве јесте да овај, као и све своје будуће објекте,
оспособи за пружање услуга највећег степена квалитета. То, осим асортимана
основних роба (деривата нафте) по еуро стандардима, укључује и све пратеће
услуге у сегменту продаје робе широке потрошње. Према изнетом становишту
подносиоца пријаве, цена производа ће бити базирана на тржишним принципима и
не предвиђа се одступање од тренутне ценовне политике на циљним бензинским
станицама у Ваљеву у Осечини. Коришћењем достављених података о локацији,
количини продаје и приходима од продаје за ове две пумпе, Комисија констатује да
је реч о бензинским станицама (једној градској и једној транзитној), које су
различитог капацитета, значаја и важности за њиховог власника, али их сам
подносилац сматра комплементарним. Обе станице су у потпуности опремљене и
оперативно функционалне, па за њихово преузимање и даље коришћење (кроз
власништво, или закуп), Horizon неће вршити никаква додатна улагања.
На основу свих чињеница утврђених у предметном поступку, закључено је
да спровођењем пријављене концентрације не долази до спречавања,
ограничавања, или нарушавања конкуренције на тржишту Републике Србије, или
делу тог тржишта, а пре свега стварањем, или јачањем доминантног положаја, па је
одлучено да је у конкретном случају реч о дозвољеној концентрацији и решено као
у диспозитиву.
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.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Весна Јанковић
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