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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
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Број: 6/0-02-282/2017-8
Датум: 22. мај 2017. године
Београд
Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. и члана 65.
став 5. 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 49/11), одлучујући по
пријави концентрације број 6/0-02-282/2017-1, коју је дана 22. марта 2017. године
поднело привредно друштво Knez Petrol Zemun d.о.о., Београд сa седиштем на адреси
Царице Јелене 28, Земун, Београд, Србија, матични број 17535439, преко пуномоћника,
адвоката Немање Васиљевића из Београда, улица Теразије број 18, дана 22. маја 2017.
године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем контроле од стране привредног друштва Knez Petrol Zemun d.о.о.,
Београд сa седиштем на адреси Царице Јелене 28, Земун, Београд, матични број
17535439, над деловима другог учесника на тржишту, Mb-Gas Oil d.о.о Beograd – у
стечају, са седиштем на адреси Немањина 4/13 , Београд, са матичним бројем 17450867,
чији делови могу представљати самосталну пословну целину, и то над следећим
бензинским станицама: 1. бензинска станица Меркур, Београд, Карабурма, улица
Вишњичка број 45, 2. бензинска станица Јупитер 2, Ниш, улица Димитрија Туцовића бб,
3. бензинска станица Уран, Земун, улица Пазовачки пут број 14, 4. бензинска станица у
Шапцу, улица Војводе Путника на катастарској парцели број 1283/1 КО Шабац и 5.
бензинска станица у Крњачи, Београд, улица Зрењанински пут број 82а на катастарској
парцели број 130/1 КО Крњача.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, друштво Knez Petrol Zemun d.о.о.,
Београд сa седиштем на адреси Царице Јелене 28, Земун, Београд уплатио износ од
3.086.625,00 (тримилионаосамдесетшестхиљадашестодвадесетпет и 00/100) динара, дана
28.04.2017. године на рачун Комисијe за заштиту конкуренције што представља
одговарајући прописани износ таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у
скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво Knez Petrol Zemun d.о.о., Београд сa седиштем на адреси Царице
Јелене 28, Земун, Београд, матични број 17535439 (у даљем тексту: подносилац пријаве
или Knez Petrol), поднело је дана 22. марта 2017. године преко пуномоћника пријаву
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концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-282/2017-1. Подносилац пријаве
предложио је да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри
концентрацију учесника на тржишту по скраћеном поступку. Подносилац пријаве је
доставио Комисији и две допуне пријаве од 04. априла и 05. маја 2017. године.
Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница
које проистичу из садржаја поднете пријаве и њенe допуне, Комисија је утврдила да је
пријава потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени
гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о
садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број
05/16). Такса за издавање акта уплаћена је у целости.
Подносилац пријаве је 05. маја 2017. године, доставио Комисији уз пријаву
концентрације и захтев за одређивање мере заштите података и извора података, о чему
је одлучено посебним Закључком број 6/0-02-282/2017-7, од 22. маја 2017. године.
Учесници концентрације
Учесник концентрације, друштво Knez Petrol Zemun d.о.о., Београд регистровано je у
Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 17535439, а претежна делатност је
трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима,
(шифра делатности: 4671). Према наводима у пријави, поред претежне делатности,
подносилац пријаве се бави и следећим делатностима: трговина на мало моторним
горивима у специјализованим продавницама, поправка и одржавање друге транспортне
опреме, одржавање и поправка моторних возила, трговина на мало деловима и опремом
за возила, трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном
пићима и дуваном, остала трговина на мало новим производима у специјализованим
продавницама, друмски превоз терета, складиштење, хотели и сличан смештај, услуге
мењачнице, делатност ресторана и покретних угоститељских објеката. Такође, према
наводима у пријави, повезана лица са друштвом Knez Petrol су следећа друштва:
1) Кнез Аграр д.о.о. Земун, са седиштем у општини Земун, на адреси Царице Јелене 28,
матични број 21010359;
2) Knežević-Petrol d.o.o., Beograd (Zemun), са седиштем у општини Земун, на адреси
Царице Јелене 28, матични број 20174846;
3) Кнез Аграр Вет д.о.о, Инђија, са седиштем у општини Инђија, на адреси Љуково
Горње бб, матични број 21144894.
Повезани учесници на тржишту у смислу члана 5. Закона сматрају се једним учесником
на тржишту.
Учесник концентрације, друштво Mb-Gas Oil d.о.о Beograd – у стечају (у даљем тексту:
продавац), регистровано је у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем
17450867, а претежна делатност је цевоводни транспорт, (шифра делатности: 4950).
Решењем привредног суда у Београду бр. 2 Ст 42/2016 од 19.04.2016. године отворен је
поступак стечаја над стечајним дужником Mb-Gas Oil d.о.о Beograd – у стечају. У току
свог пословања продавац је располагао са одређеним бројем бензинских станица
(пумпи), два складишта гаса, као и танкерима за превоз нафтних деривата. Циљни део
учесника на тржишту над којим подносилац пријаве стиче контролу, су следеће
бензинске станице:
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бензинска станица Меркур, Београд, Карабурма, улица Вишњичка број 45;
бензинска станица Јупитер 2, Ниш, улица Димитрија Туцовића бб;
бензинска станица Уран, Земун, улица Пазовачки пут број 14;
бензинска станица у Шапцу, улица Војводе Путника на катастарској парцели број
1283/1 КО Шабац и
5. бензинска станица у Крњачи, Београд, улица Зрењанински пут број 82а на
катастарској парцели број 130/1 КО Крњача.
1.
2.
3.
4.

Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављена документација везана за више
трансакција између истих учесника на тржишту. Предметне трансакције се сматрају
једном концентрацијом у складу са чланом 17. став 2. Закона, те се сходно томе као
време настанка узима дан извршења последње трансакције. Конкретно, првим [...] стиче
контролу над [...]. Такође, другим [...] стиче контролу. Првим [...] подносилац пријаве
постаје [...]. Уговором [...], подносилац пријаве [...].
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2. , као и члана 17. став 2. Закона.
Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу
члана 61. став 1. тачка 2. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у
финансијске извештаје учесника концентрације.
Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о
критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр.
89/2009). Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи
сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. Релевантно
географско тржиште представља територију на којој учесници на тржишту учествују у
понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови конкуренције, а који се
битно разликују од услова конкуренције на суседним територијама.
Подносилац пријаве предложио је да се релевантно тржиште производа дефинише као
тржиште трговине на мало нафтним дериватима. У пријави је наведено да су све
бензинске станице, које су се налазиле у саставу Knez Petrolа у 2015. години продавале
све врсте нафтних деривата: евро премијум БМБ 95, евро дизел, био дизел, тнг за
моторна возила-ауто гас, и уља за ложење. Такође, у оквиру бензинских станица
пословале су и продавнице, опремљене широким асортиманом производа, козметиком за
аутомобиле, уљима и мазивима, спрејевима и сјајевима. Полазећи од стварне делатности
подносиоца пријаве, као и његовог стицања контроле над конкретним бензинским
станицама, Комисија је у овом случају прихватила наведени предлог подносиоца
пријаве. За оцену предметне концентрације, Комисија је одредила релевантно тржиште
производа као тржиште трговине на мало дериватима нафте на бензинским станицама.
Тржиште трговине на мало нафтним дериватима може се додатно сегментирати на
тржиште трговине на мало моторним бензинима, тржиште трговине на мало дизел
горивима и тржиште трговине на мало течним нафтним гасом. Са аспекта супституције
тражње, крајњи потрошачи, различите врсте нафтних деривата, најчешће не могу
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сматрати заменљивим, с обзиром да је одлука о куповини условљена пре свега типом и
карактеристикама моторних возила. Међутим, са аспекта заменљивости понуде моторни
бензин и дизел горива су увек доступни на свим бензинским станицама, док је течни
нафтни гас, доступан на већини бензинских станица. У конкретном случају, а према
наводима из пријаве, бензинске станице у саставу друштва Knez Petrol продавале су све
врсте нафтних деривата. Због тога, у овом случају, Комисија сматра да није потребно
додатно сегментирати релевантно тржиште производа. Такође, и Европска комисија је у
својим одлукама ( на пример у предметима: COMP/M.3291 - Preem / Skandinaviska
Raffinaderi и предмет: IV/M.727 - BP/Mobil), уважавајући наведене карактеристике
тражње и понуде, релевантно тржиште производа дефинисала као јединствено
малопродајно тржиште нафтних деривата без потребе да се исто додатно сегментира.
Подносилац пријаве предложио је да се релевантно географско тржиште дефинише као
целокупна територија Републике Србије. Такође, подносилац пријаве навео је, да се
алтернативно, релевантно географско тржиште може дефинисиати и на нивоу градова у
којима се налазе бензинске станице, конкретно, то су градови Београд, Ниш и Шабац.
Подносилац пријаве је доставио и списак бензинских станица који се налазе у кругу од
30 км од бензинских станица над којима је стекао контролу. На основу наведених
података, уочљиво је да су бензинске станице над којима подносилац пријаве стиче
контролу изложене високом интензитету конкуренције. Као кључни разлог за
дефиницију релевантног тржишта производа на националном нивоу, подносилац пријаве
поред присустности водећих учесника на тржишту Републике Србије, навео је да они
своју ценовну политику дефинишу на националном нивоу, те да се цене између градова
не разликују. Разлике у цени нафтних деривата у оквиру истог ланца бензинских станица
се искључиво везују за саобраћајну локацију истих у смислу да ли се оне налазе на
аутопуту, магистралном путу, граду и/или селу. Комисија у складу са својом
досадашњом праксом, географско тржиште малопродаје је дефинисала на локалном
нивоу, односно као територију општина и/или градова. У конкретном случају за оцену
предметне концентрације, Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала као
територијe градова Београда, Ниша и Шапца. Комисија сматра да у овом случају није
неопходно дефинисати релевантно географско тржиште на нивоу општина, имајући у
виду тржишно учешће стицаоца контроле и тржишну снагу конкурената.
Оцена ефеката концентрације
Након дефинисања релевантног тржишта, а за потребе оцене ефеката предметне
концентрације, Комисија је анализирала структуру релевантног тржишта, и утврдила
ниво конкуренције. Ниво конкуренције је одређен на основу тржишног учешћа учесника
у концентрацији и њихових конкурената, а на основу броја бензинских станица на
појединачним територијама градова Београд, Ниш и Шабац. С обзиром на ниско
тржишно учешће учесника у концентрацији према критеријуму броја бензинских
станица, за потребе овог предмета, Комисија сматра да није неопходно одредити
тржишно учешће према оствареном промету.
Према подацима Министарства рударства и енергетике, који су достављени Комисији за
потребе секторске анализе стања конкуренције на тржишту производње, прераде и
трговине на велико и трговине на мало нафтом и нафтним дериватима у Републици
Србији, у 2015. години биле су активне 1.372 бензинске станице. Подносилац пријаве је
у 2015. години контролисао 67 бензинских станица, односно његово тржишно учешће
према броју бензинских станица у Републици Србији износило је 4,81%. Најзначајнији
конкуренти подносиоца пријаве су друштва НИС, Лукоил, ОМV, Eko Serbia. Према
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истом извору података, на подручју града Београда биле су активне 194 бензинске
станице. Комисија напомиње да се ради о подацима лица које врши услугу маркирања у
складу са Уредбом о обележавању (маркирању) деривата нафте и биогорива, тако да су
могућа одређена одступања од стварног броја бензинских станица. Пре спровођења
концентрације, подносилац пријаве је на територији града Београда контролисао 14
бензинских станица, а његово тржишно учешће је износило 7,21%. Након спровођења
концентрације, у 2015. години, подносилац пријаве контролише 17 бензинских станица,
односно његово тржишно учешће износи 8,76%, што представља раст од 1,55
процентних поена. На територији града Ниша у 2015. години, била је активна 31
бензинска станица, a подносилац пријаве пре спровођења концентрације није био
присутан на подручју града Ниша. Након спровођења концентрације, подносилац
пријаве на територији града Ниша, стиче постојећи тржишни удео бензинске станице
Јупитер 2, односно његово тржишно учешће у 2015. години које износи 3,22%. У 2015.
години, на територији града Шапца било је активно 13 бензинских станица, а
подносилац пријаве пре спровођења концентрације није био присутан на територији
града Шапца. Након спровођења концентрације, подносилац пријаве контролише једну
бензинску станицу, а његово тржишно учешће износи 7,69% на подручју града Шапца.
На основу претходног, Комисија је констатовала, да иако је предметном концентрацијом
дошло до хоризонталног преклапања активности учесника у концентрацији, структура
тржишта трговине на мало дериватима нафте на бензинским станицама у градовима
Београду, Нишу и Шапцу остала је непромењена. Комисија је закључила да реализација
предметне концентрације, не доводи до негативних вертикалних ефеката на
дефинисаном релевантном тржишту, имајући у виду да подносилац пријаве стиче
контролу над бензинским станицама, које су присутне само на тржишту трговине на
мало нафтним дериватима.
Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји
забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из
члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.
Одлука у ставу II диспозитива донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2.
став 1. тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за
заштиту конкуренције, а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са
њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи години у
којој је концентрација пријављена.
Поука о правном средству
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
Др Милоје Обрадовић
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