Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-445/2018-5
Датум: 21. јун године

Објављени текст садржи заштићене податке.
Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону
који Комисија сматра одговарајућим начином заштите

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 6/0-02-445/2018-1, коју је дана 31. маја
2018. године поднело привредно друштво EKO Serbia a. d. Beograd (Novi Beograd), са
седиштем на адреси Тошин бунар бр. 274а, Београд, преко пуномоћника адвоката из
Београда Светлане Марковић, дана 21. јуна 2018. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем непосредне контроле привредног друштва EKO Serbia a. d. Beograd
(Novi Beograd), са седиштем на адреси Тошин бунар бр. 274а, Београд, матични број
17413333, над бензинском станицом у власништву Пољопривредног газдинства
Милош Симоновић, са седиштем на адреси Бабин луг бр. 1, Винча, Београд, матични
број БГП 703702000074, која се налази на адреси Булевар краља Александра бр. 640,
Београд, катастарске парцеле бр. 549 и бр. 1786/56 КО Мали Мокри Луг, до чега
долази на основу Уговора о закупу.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво EKO Serbia a. d.
Beograd
(Novi
Beograd),
уплатио
износ
од
2.953.635,00
(двамилионадеветстопедесеттрихиљадешестстотинатридесетпет и 00/100) динара,
дана 19. јуна 2018. године на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што
представља динарску противвредност прописаног износа за издавање решења о
одобрењу концентрације у скраћеном поступку према средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
Образложење
Привредно друштво EKO Serbia a. d. Beograd (Novi Beograd), са седиштем на адреси
Тошин бунар бр. 274а, Београд, матични број 17413333 (у даљем тексту: EKO Serbia
или подносилац пријаве) поднело је дана 31. маја 2018. године преко пуномоћника
пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-445/2018-1. Подносилац
пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту по скраћеном поступку.
Комисији је достављенa и допунa пријаве 19. јуна 2018. године.
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Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница
које проистичу из садржаја поднете пријаве и њених допуна, 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). Прописани износ за издавање акта уплаћен је у целости.
Подносилац пријаве је 15. јуна 2018. године, доставио Комисији и захтев за
одређивање мере заштите података и извора података, садржаних у пријави и њеним
прилозима, о чему је одлучено посебним Закључком број 6/0-02-445/2018-4, од 21.
јуна 2018. године.
Учесници концентрације
Подносилац пријаве, друштво EKO Serbia, је активан у трговини на мало моторним
горивима у специјализованим продавницама - бензинским станицама. Поред
малопродаје свих врста горива (EVRO Premium BMB-95, EVRO BMB 98, евро-дизел
и TNG), друштво EKO Serbia је активно и у набавци, превозу и продаји горива,
мазива и течног нафтног гаса за комерцијалне и индустријске клијенте. У Републици
Србији, друштво EKO Serbia поседује малопродајну мрежу од 53 бензинске станице
које послују под брендом „EKO”. Бензинске станице „EKO” су опремљене и за
пружање одређених споредних услуга као што су аутоматске и ручне перионице,
банкомати и др., а садрже и мини маркете који у понуди имају ограничен асортиман
робе широке потршње, козметику за аутомобиле и EKO мазива.
Друштво EKO Serbia послује у оквиру Hellenic Petroleum групе друштава којом као
матично друштво управља друштво Hellenic Petroleum S.A., Cheimarras street 8A,
15125 Maroussi, Грчка (у даљем тексту: Hellenic Petroleum група). Hellenic Petroleum
група представља једну од водећих нафтних компанија у Грчкој и југоисточној
Европи, са присуством у шест земаља. Акције Hellenic Petroleum групе примарни
листинг имају на Атинској, а секундарни листинг на Лондонској берзи акција.
Сва зависна друштва која су под контролом Hellenic Petroleum групе се, у смислу
члана 5. Закона, третирају као један учесник на тржишту.
Предметном трансакцијом обухваћена је бензинска станица која је у власништву
Пољопривредног газдинства Милош Симоновић, Винча, са седиштем на адреси
Бабин луг бр. 1, Винча, Београд, уписаног у регистар пољопривредних газдинстава
под бројем БПГ 703702000074 (у даљем тексту: циљна бензинска станица). Циљна
бензинска станица налази се у Београду, у Булевару Краља Александра бр. 640, и
састоји се од:
1. зграде пословних услуга (продајни објекат) која је уписана као зграда бр. 2 на
катастарској парцели бр. 549 КО Мали Мокри Луг, укупне површине 73 m2 од
чега се 60 m2 налази на катастарској парцели бр. 549, а 13 m2 на катастарској
парцели бр. 1786/56 КО Мали Мокри Луг,
2. зграде пословних услуга (надстрешница) која је уписана као зграда бр. 3 на
катастарској парцели бр. 549 КО мали Мокри Луг, укупне површине 167 m2
од чега се 87 m2 налази на катастарској парцели бр. 549, а 80 m2 на
катастарској парцели бр. 1786/56 КО Мали Мокри Луг, и
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3. земљишта на катастарским парцелама 549 и 546/1 КО Мали Мокри Луг.
Поред наведеног, циљна бензинска станица поседује и четири резервоара запремине
по 50 m3, као и резервоар за TNG (течни нафтни гас) запремине 30 m3.
Према наводима у пријави, циљна бензинска станица није била активна нити је
остварила приход у 2017. години.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као правни основ предметне концентрацији, Комисији је достављен Уговор о закупу
потписан 23. маја 2018. године од стране представника Пољопривредног газдинства
Милош Симоновић, Винча у својству закуподавца и друштва EKO Serbia у својству
закупца.
Овим Уговором о закупу регулисана су права и обавезе уговорних страна и утврђен
период давања у закуп циљне бензинске станице у трајању од десет година.
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона.
Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у
смислу члана 61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у
финансијске извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији
о укупним годишњим приходима групе друштава којој припада подносилац пријаве
остварених у свету и у Републици Србији у 2017. години проистиче да исти
надмашују прописане износе остварених укупних годишњих прихода из члана 61.
став 1. тачка 1) Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне
концентрације Комисији. Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1.
тачка 1) Закона.
Релевантно тржиште
Релевантно тржиште производа 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.
Узимајући у обзир своју досадашњу праксу, а полазећи од стварне делатности
подносиоца пријаве и бензинске станице која је предмет закупа, Комисија је за оцену
предметне концентрације дефинисала 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
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потрошачи, различите врсте нафтних деривата, најчешће не могу 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. 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 је предложио да се за потребе предметне концентрације
релевантно географско тржиште дефинише као територија Града Београда. Према
наводима у пријави, круг од 30 км од циљне бензинске станице одговара површини
територије Града Београда, обухватајући и ужу и ширу градску зону (градске и
приградске општине).
Комисија је прихватила наведени предлог и за оцену предметне концентрације
релевантно географско тржиште дефинисала као територију Града Београда, у складу
са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона.
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 територији Града Београда.
Према подацима достављеним Комисији од стране подносиоца пријаве који се
односе на 2017. годину, на територији Града Београда су постојале 203 бензинске
станице. Подносилац пријаве је у истом периоду контролисао 16 бензинских станица
у Београду, чиме је на тржишту трговине на мало дериватима нафте на бензинским
станицама остварио тржишно учешће према броју бензинских станица од 7,9% на
територији Града Београда. Највећи конкуренти подносиоца пријаве на овом
релевантном тржишту производа у Граду Београду била су друштва НИС, Кнез
Петрол, Лукоил и OMV. Друштво НИС је контролишући 56 бензинских станица у
Београду у 2017. години остварило тржишно учешће према броју станица од 27,6%
на тржишту трговине на мало дериватима нафте на бензинским станицама, друштво
Кнез Петрол је контролишући 19 бензинских станица остварило тржишно учешће од
9,3%, друштво Лукоил је контролишући 15 бензинских станица остварило тржишно
учешће од 7,4%, а друштво OMV је контролишући 11 бензинских станица остварило
тржишно учешће од 5,4%.
Након спровођења предметне концентрације, друштво EKO Serbia ће под својом
контролом имати 17 бензинских станица на територији Града Београда, на основу
чега ће се његово тржишно учешће на тржишту трговине на мало дериватима нафте
на бензинским станицама према броју бензинских станица повећати са досадашњих
7,9% на 8,4% на овом релевантном географском тржишту.
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На основу претходног, Комисија је констатовала, да предметном концентрацијом
долази до хоризонталног преклапања, али да се структура тржишта трговине на мало
дериватима нафте на бензинским станицама на територији града Београда неће
битније променити.
Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји
забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из
чл. 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.
Упутство о правном средству:
Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од
30 дана од дана пријема решења.
За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана
Законом о судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997,
34/2001 - др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011,
93/2012, 93/2014 и 106/2015).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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