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Савет Комисије за заштиту конкуренције на основу чл. 22. став 2, 57. и 70. став 1. 

тачка 1. и ст. 2. и 3. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 

51/09 и 95/13), одлучујући о мери процесног пенала учеснику на тржишту друштву 

„MB-GAS OIL“ d.o.o., матични број 17450867, са регистрованим седиштем на 

адреси Немањина бр. 4/13, Београд, на 63. седници одржаној 31. марта. 2016. 

године, доноси 

 

                                                          Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ПРОЦЕСНОГ ПЕНАЛА учеснику на тржишту 

привредном друштву „MB-GAS OIL“ d.o.o., матични број 17450867, са 

регистрованим седиштем на адреси Немањина бр. 4/13, Београд у износу од 12.000 

(словима:дванаестхиљада) евра, због непоступања по Зaхтеву за давање 

информацијa Комисије бр.5/0-01-78/2016-20 од 26. фебруара 2016. године, којим му 

је наложено достављање података за потребе Секторске анализе стања 

конкуренције на тржишту трговине на велико и трговине на мало дериватима 

нафте у Републици Србији 

 

II НАЛАЖЕ СЕ учеснику на тржишту привредном друштву „MB-GAS OIL“ 

d.o.o., матични број 17450867, са регистрованим седиштем на адреси Немањина бр. 

4/13, Београд, да изврши уплату новчаног износа мере процесног пенала из става I 

диспозитива у висини од 12.000 (словима:дванаестхиљада) евра у динарској 

противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања, у корист буџета 

Републике Србије, на рачун  број:  840 743423 843 32 са позивом на број овог 

решења, као и да доказ о уплати достави Комисији у року од 3 дана од дана уплате. 

 

III УТВРЂУЈЕ СЕ РОК од два месеца од дана пријема овог решења за извршење 

обавезе плаћања новчаног износа мере процесног пенала из става I диспозитива, 

под претњом принудног извршења. 

 
 

Р е п у б л и к а  С р б и ја 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

          Број: 5/0-01-78/2016-46 

        Датум: 05. април 2016. године 

                      Београд 
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                                                        О б р а з л о ж е њ е 

 

Захтевом Комисије за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) број: 5/0-

01-78/2016-13 од 28. јануара 2016. године, наложено је учеснику на тржишту, 

привредном друштву „MB-GAS OIL“ d.o.o., матични број 17450867, са 

регистрованим седиштем на адреси Немањина бр. 4/13, Београд, (у даљем тексту: 

„MB-GAS OIL“) да достави Комисији податке за потребе поступка Секторске 

анализе стања конкуренције на тржишту трговине на велико и трговине на мало 

дериватима нафте у Републици Србији. На основу поменутог Захтева, друштво 

„MB-GAS OIL“ d.o.o. је 17. фебруара 2016. године, доставило Комисији допис 

заведен под бројем 5/0-01-78/2016-17, у коме је наведено да је привредно друштво 

„MB-GAS OIL“ d.o.o. све своје пумпе издало у закуп Knežević petrol-u и Knez 

petrol-u Земун, ул. Царице Јелене бр.28, те да сходно томе нису у могућности да 

доставе Комисији тражене податке, односно да Комисија ради добијања истих 

контактира закупце. 

  

С обзиром на то да Комисија располаже подацима да је друштво „MB-GAS OIL“ 

d.o.o. у току 2014. године закључило два Споразума о пословно-техничкој сарадњи 

са друштвом „KNEZ PETROL“ d.o.o. Beograd, ул. Царице Јелене бр. 28, Београд, 

матични број 17535439, дана 26. фебруара 2016. године, Захтевом број 5/0-01-

78/2016-20 затражено је од друштва MB-GAS OIL d.o.o. да Комисији достави 

податке потребне за спровођење Секторске анализе и то: 

 

− податке о привредном друштву које је у 2013. години управљало 

бензинским станицама "Меркур", ул Вишњичка бр. 45 Београд - Карабурма, 

"Јупитер 2", ул. Димитрија Туцовића бб,  Ниш и "Уран", Пазовачки пут бр. 

14 Београд - Земун; 

− уколико је друштво "MB-GAS OIL" d.o.o. управљало наведеним бензинским 

станицама у 2013. години, захтевана је достава података о укупном приходу 

(без обрачунатих акциза и ПДВ-а) који је остварен на истим у 2013. години;  

− количински и вредносно (без обрачунатих акциза и ПДВ-а) остварен промет 

на наведеним бензинским станицама у 2013. години по врстама нафтних 

деривата; 

− уколико је друштво "MB-GAS OIL" d.o.o. издавало у закуп предметне 

бензинске станице пре 2014. године, захтевана је достава копија Уговора. 

 

Учесник на тржишту је такође истим Захтевом упозорен на последице  

непоступања по налогу Комисије.  

 

Комисији су тражени подаци били потребни, како је то и наведено у  Захтеву, ради 

спровођења поступка Секторске анализе стања конкуренције на тржишту трговине 

на велико и трговине на мало дериватима нафте у Републици Србији. 

Одредбама члана 70. став 1. тачка 1. и став 3. Закона о заштити конкуренције 

(„Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13 - у даљем тексту: Закон), прописано је 

да се учеснику на тржишту одређује  мера плаћања процесног пенала у износу од 
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500 евра до 5.000 евра за сваки дан понашања супротно налогу Комисије датом у 

поступку, односно непоступања по том налогу, под условима из члана 57. овог 

закона, ако, како је то утврђено тачком 1. цитираног члана не поступи по захтеву 

Комисије да јој достави или саопшти тражене податке или јој достави или саопшти 

нетачне, непотпуне или лажне податке у смислу чл. 47. и 48. овог закона.. 

Одредбом члана 47. став 2. Закона утврђено је, да у циљу спровођења Секторских 

анализа, Комисија може захтевати од учесника на тржишту да доставе све 

неопходне податке или документа и може спроводити сва неопходна истраживања. 

Сходно наведеном, у конкретном случају ради се о повреди обавезе утврђене  

чланом 47. Закона 

Ставом 2. члана 70. Закона прецизирано је да процесни пенал не може да износи 

више од 10% укупног годишњег прихода обрачунатог у складу са чланом 7. овог 

закона, док је ставом 3. утврђено да се рок за плаћање процесног пенала одређује 

истим решењем којим је одређена та мера и да не може бити краћи од једног нити 

дужи од три месеца од дана пријема решења. 

С обзиром на то да је рок за достављање тражених података истекао дана  07. марта 

2016. године, што се јасно може утврдити на основу повратнице коју је дана 29. 

фебруара 2016. године потписао представник друштва, а имајући у виду да се 

друштво није обратило Комисији за захтевом за продужење рока за достављање 

података, нити на други начин известило Комисију о разлозима свог непоступања 

по Захтеву Комисије, Савет Комисије је након оцене свих чињеница, донео одлуку 

да наведеном учеснику на тржишту, одреди меру процесног пенала прописану 

чланом 70. Закона, у износу од 500 (словима: петстотина) евра, за сваки дан 

непоступања по Захтеву Комисије, што од истека остављеног рока за поступање, 

дана 07. марта 2016. године,  почев од 08. марта 2016. године, па до дана доношења 

овог решења, 31. марта о.г. износи 24 (словима: двадесетчетири) дана, па је у 

складу са наведеним утврђена мера процесног пенала у износу  од 12.000 

(словима:дванаестхиљада) евра, како је наведено у ставу I диспозитива овог 

решења. 

 

Комисија је одлуку о износу мере процесног пенала за сваки дан непоступања по 

захтеву Комисије, донела у складу са Уредбом о критеријумима за одређивање 

износа који се плаћа на основу мере заштите конкуренције и процесног пенала, 

начину и роковима њиховог плаћања и условима за одређивање тих мера 

(„Службени гласник РС“, бр. 50/2010) и Смерницама за примену ове Уредбе, које је 

Савет Комисије донео 19. маја 2011. године. 

 

Комисија је приликом одлучивања о минимално прописаном износу мере 

процесног пенала узела у обзир и следеће чињенице. 

 

Према најбољем сазнању, не постоји понављање истог или сличног понашања 

друштва MB-GAS OIL d.o.o. Београд у истом или неком другом поступку пред 

Комисијом, које је санкционисано мером процесног пенала. 

 

Имајући у виду да је Захтев за доставу података упућен  MB-GAS OIL d.o.o. 

Београд  у оквиру поступка Секторске анализе тржишта нафте и нафтних деривата, 
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а не у оквиру поступка повреде конкуренције, непоступање овог друштва није 

могло да онемогући такав поступак, већ само да успори прикупљање података, 

односно да угрози динамику реализације Секторске анализе.  

У складу са наведеним, одлучено је као у ставу I диспозитива овог решења. 

На основу члана 57. став 3. Закона одлучено је као у ставу II диспозитива овог 

решења. 

 

На основу члана 70. став 3. Закона одлучено је као у ставу III диспозитива овог 

решења. 

  

Поука о правном леку: 

 

Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

Против овог решења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

тужбом која се подноси Управном суду, у року од 30 дана од дана пријема решења. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

             Др Милоје Обрадовић 

 

 

 


