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

Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-122/2019-2
Веза са: 6/0-02-849/2018
Датум: 8. јануар 2019. године
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 6/0-02-849/2018-1, коју je дана 30. новембра 2018. године поднелo привреднo друштвo
INA – Crna Gora d.o.o. Poslovno Društvo za Proizvodnju, Promet i Usluge Podgorica, са
седиштем на адреси Јована Поповића-Липовца 24, Подгорица, Црна Гора, преко
пуномоћника, адвоката Марине Николић, из адвокатског ортачког друштва NKO Partners,
Београд, Његошева 11, дана 8. јануара 2019. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем непосредне контроле од стране привредног друштва Ina – Crna Gora d.o.o. Poslovno
Društvo za Proizvodnju, Promet i Usluge Podgorica, са седиштем на адреси Јована ПоповићаЛиповца 24, Подгорица, Црна Гора, регистарски број 5-0098260/020, над деловима другог
учесника на тржишту, привредног друштва Društvo sa Ograničenom Odgovornošću Pavgord
CG Podgorica, са седиштем на адреси Лијешње бб Барутана, Подгорица, Црна Гора,
регистарски број 5-0705766/003, чији делови могу представљати самосталну пословну
целину, и то над следећим бензинским станицама: 1. бензинска станица у Бијелом Пољу, 2.
бензинска станица у Мојковцу, 3. бензинска станица у Подгорици, 4. бензинска станица у
Котору, Љешевићи, 5. бензинска станица у Котору, Шкаљари, као и непокретност у Бару.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, дана 4. јануара 2019. године уплатио износ
од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) евра на рачун Комисијe за заштиту конкуренције
што представља прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у
скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво Ina – Crna Gora d.o.o. Poslovno Društvo za Proizvodnju, Promet i Usluge
Podgorica, са седиштем на адреси Јована Поповића-Липовца 24, Подгорица, Црна Гора,
регистарски број 5-0098260/020, поднело је дана 30. новембра 2018. године преко
пуномоћника, адвоката Марине Николић, пријаву концентрације која је заведена под бројем
6/0-02-849/2018-1. Подносилац пријаве предложио је да Комисија за заштиту конкуренције (у
даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.
Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које
проистичу из садржаја поднете пријаве, и њене допуне од 14. децембра 2018. године,
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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).
По поднетом захтеву за заштиту података у смислу члана 45. Закона, одлучено је посебним
закључком.
Учесници у концентрацији
Учесник у концентрацији, привредно друштво Ina – Crna Gora d.o.o. Poslovno Društvo za
Proizvodnju, Promet i Usluge Podgorica (у даљем тексту: подносилац пријаве или Ина ЦГ),
према наводима у пријави послује искључиво на тржишту Црне Горе. Једини члан и оснивач
друштва Ина ЦГ је привредно друштво Ina-Industrija Nafte d.d., са седиштем на адреси
Авенија Вечеслава Хољевца 10, Загреб, Хрватска, матични број субјекта 080000604, чија је
примарна делатност вађење сирове нафте и земног гаса, као и обављање услужних
делатности у вези са вађењем сирове нафте и гаса (у даљем тексту: ИНА). Подносилац
пријаве је навео да је привредно друштво Ina-Industrija Nafte d.d. у власништву нафтне
компаније MOL Nyrt, основане у складу са прописима Мађарске, са регистрованим седиштем
на адреси Oktоber huszonharmadika u. 18, 1117 Будимпешта, матични број 01-10-041683 (у
даљем тексту: МОЛ) са уделом од 49,08%, Републике Хрватске са уделом од 44,84% и
институционалних и приватних инвеститора, који имају удео од 6,08%. Привредно друштво
Ina-Industrija Nafte d.d. не послује директно на тржишту Републике Србије, већ је присутна
преко два привредна друштва:
1. Предузеће за промет нафтом и нафтним дериватима INА д.о.о. Београд (Нови Београд), са
седиштем на адреси Ђорђа Станојевића 14, матични број 17573462, (у даљем тексту:
ИНА Србија). Претежна делатност друштва ИНА Србија је посредовање у продаји
горива, руда, метала и индустријских хемикалија, шифра делатности: 4612, а једини члан
и контролор је друштво ИНА;
2. Предузеће за трговину нафтом и гасом MOL Serbia д.о.о. Београд, са седиштем на адреси
Ђорђа Станојевића 14, матични број 17518518, (у даљем тексту: МОЛ Србија). Претежна
делатност друштва МОЛ Србија је
трговина на мало моторним горивима у
специјализованим продавницама, шифра делатности: 4730, а једини члан и контролор је
друштво МОЛ.
Према наводима у пријави, подносилац пријаве не послује директно на тржишту Републике
Србије. Привредно друштво ИНА Србија на тржишту Републике Србије обавља делатност
велепродаје нафте и нафтних деривата, и не врши било коју активност у вези са
малопродајом нафте и нафтних деривата на бензинским станицама. Привредно друштво
МОЛ Србија врши делатност малопродаје моторних горива на бензинским станицама у
Републици Србији.
Предмет трансакције су делови привредног друштва Društvo sa Ograničenom Odgovornošću
Pavgord CG Podgorica, са седиштем на адреси Лијешње бб Барутана, Подгорица, Црна Гора,
регистарски број 5-0705766/003 (у даљем тексту: Павгорд), који могу представљати
самосталну пословну целину, и то: бензинска станица у Бијелом Пољу, бензинска станица у
Мојковцу, бензинска станица у Подгорици, бензинска станица у Котору, Љешевићи,
бензинска станица у Котору, Шкаљари, као и непокретност у Бару (у даљем тексту: циљна
имовина). Оснивач и једини члан друштва Павгорд је физичко лице Гордан Павловић,
држављанин Босне и Херцеговине. У власништву физичког лица Гордана Павловића је и
привредно друштво Pavgord d.o.o. Foča, са седиштем на адреси Петра Кочића 1, Фоча
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(Србиње), Босна и Херцеговина (Република Српска), матични број 1379194, чија је
регистрована делатност трговина на велико алкохолним и другим пићима. Према наводима у
пријави привредно друштво Павгорд делатност везану за промет нафтом и нафтним
дериватима врши искључиво на територији Републике Црне Горе, те није присутно ни
директно, нити индиректно преко повезаних лица на територији Републике Србије.
Привредно друштво Павгорд, није остварило приходе у Републици Србији у 2017. години.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Предуговор о купопродаји непокретности,
од 15. новембра 2018. године (у даљем тексту: Предуговор). Овај Предуговор је закључен
између привредних друштава Pavgord CG d.o.o. Podgorica у својству продавца, и Ina – Crna
Gora d.o.o. Podgorica у својству купца. Овим Предуговором су уређени предуслови у смислу
закључења главног Уговора о купопродаји непокрентости.
Предмет трансакције обухвата куповину следећих бензинских станица: 1. бензинска станица
у Бијелом Пољу, катастарска парцела [...]; 2. бензинска станица у Мојковцу, катастарска
парцела [...]; 3. бензинска станица у Подгорици, катастарска парцела [...]; 4. бензинска
станица у Котору, Љешевићи, катастарска парцела [...]; 5. бензинска станица у Котору,
Шкаљари, катастарска парцела [...], као и непокретност у Бару, катастарска парцела [...],
након чега ће привредно друштво Ina – Crna Gora d.o.o. Podgorica, стећи непосредну
контролу над циљном имовином.
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу
члана 17. став 1. тачка 2. Закона. Предметна концентрација настаје стицањем од стране
једног учесника на тржишту, непосредне контроле у смислу члана 5. став 2. Закона над
делом, односно деловима других учесника на тржишту, који могу представљати самосталну
пословну целину.
Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу члана
61. став 1. тачка 1. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске
извештаје подносиоца пријаве. Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 2.
Закона.
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 је предложио да се релевантно тржиште дефинише као тржиште
малопродаје свих врста нафтних деривата на бензинским станицама, у складу са претходном
праксом Комисије, као и праксом Европске комисије. 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
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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 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
За оцену ефеката концнетрације, у конкретном случају, Комисија је релевантно географско
тржиште дефинисала као територију Републике Србије, што је у складу са предлогом
подносиоца пријаве.
Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је
констатовала да привредна друштва Ина ЦГ, као и Павгорд нису присутни на дефинисаном
релевантном тржишту производа у Републици Србији, у 2017. години. Према подацима
Удружења нафтних компанија Републике Србије, које је доставио подносилац пријаве, у
Републици Србији, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. години, на малопродајном
тржишту продато је укупно [...] литара моторних горива (бензин, дизел и течни нафтни гас).
Привредно друштво МОЛ Србија је продало [...] литара моторних горива, што предстваља /510/% од укупне продаје моторних горива у Републици Србији, у 2017. години. Подносилац
пријаве је доставио и процену тржишних удела према броју бензинских станица у Републици
Србији, на дан 31. децембар 2017. године. Према процени Удружења нафтних компанија
Републике Србије, у Републици Србији, пословало је 1.432 бензинске станице. Привредно
друштво МОЛ Србија је имало 60 бензинских станица, односно његово тржишно учешће је
износило 4,2%. Тржишни лидер било је привредно друштво НИС са 333 бензинске станице,
односно са тржишним учешћем од 23,3%, док је друштво Лукоил Србија имало 115
бензинских станица, са тржишним учешћем од 8%. Према овој процени остали конкуренти
су имали тржишно учешће мање од 5%. Међутим, у истраживању Удружења нафтних
компанија Републике Србије, укупан број бензинских станица привредних друштава која су
доставила извештај износи 729, док је процена да 703 бензинске станице поседују привредна
друштва која нису доставила извештаје. Према јавној бази бензинских станица Министарства
трговине, туризма, и телекомуникација, укупан број бензинских станица на дан 14. децембар
2018. године износио је 1.514, међутим у овом броју су укључене и оне бензинске станице
које не продају све врсте моторних горива (неке од од њих су специјализоване за продају
само једне врсте моторних горива, конкретно течни нафтни гас). За потребе ефеката
предметне концентрације, а имајући у виду да циљна имовина која је предмет трансакције,
није присутна на тржишту Републике Србије, те да није остварила приходе у 2017. години,
Комисија закључује да ће структура на тржишту трговине на мало дериватима нафте на
бензинским станицама остати непромењена.
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 решења 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.
4

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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