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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 6/0-02-597/2019-1, коју је дана 1. јула 2019. године поднело 

друштво FGSZ Zrt., са седиштем на адреси Tanácsház utca 5, 8600 Siófok, Мађарска, преко 

пуномоћника адвоката из Заједничке адвокатске канцеларије „Doklestić i partneri“ Драгана 

Гајина, Булевар ослобођења бр. 203, Београд, дана 18. јула 2019. године, доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем непосредне индивидуалне контроле друштва FGSZ Zrt., са седиштем на 

адреси Tanácsház utca 5, 8600 Siófok, Мађарска, број регистрације 14-10300230, над 

друштвом Magyar Gáz Tranzit ZRt., са седиштем на адреси Záhony utca 7, B ép., 2 em., 1031 

Budapest, Мађарска, број регистрације 01-10-047258, у складу са Споразумом о преносу 

пословања и Предуговором о купопродаји акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, друштво FGSZ Zrt., дана 3. јула 2019. 

године уплатио износ од XXX евра на рачун Комисијe за заштиту конкуренције што 

представља одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Друштво FGSZ Zrt., са седиштем на адреси Tanácsház utca 5, 8600 Siófok, Мађарска, број 

регистрације 14-10300230 (у даљем тексту: FGSZ или подносилац пријаве) поднело је 

дана 1. јула 2019. године преко пуномоћника адвоката Драгана Гајина пријаву 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-597/2019-1. Подносилац пријаве је 

предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри 

концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. Комисији је достављена и 

допуна пријаве 12. јула 2019. године. 

 

Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 

проистичу из садржаја поднете пријаве, њених прилога и 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 
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и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). 

Прописани износ за издавање акта уплаћен је у целости дана 3. јула 2019. године.  

 

Подносилац пријаве је 1. јула 2019. 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 6/0-02-597/2019-5, од 18. јула 2019. године. 

 

Учесници концентрације 

 

Друштво FGSZ је активно у области преноса (транспорта) природног гаса у Мађарској. 

Ово друштво поседује гасоводни систем високог притиска за пренос природног гаса у 

Мађарској, којим управља, и носилац је дозволе за оператора система преноса природног 

гаса у овој држави. Према наводима у пријави, иако инфраструктуру за пренос гаса 

поседује само у Мађарској, подносилац пријаве је присутан и на међународном тржишту 

и то тако што као транзитни добављач доставља природни гас за Републику Србију и 

Босну и Херцеговину, а преко-граничним цевима преноси гас за Румунију, Хрватску и 

Украјину. 

 

Друштво FGSZ припада групи друштава којом као матично друштво управља друштво 

MOL Nyrt., са седиштем на адреси Október huszonharmadika u. 18, 1117 Budapest, 

Мађарска, број регистрације 01-10-041683 (у даљем тексту: MOL група). MOL група 

представља интегрисану, међународну компанију за нафту и гас која има преко 75 година 

искуства у истраживању и производњи, а њен разноврсни портфолио обухвата средства за 

истраживање нафте и гаса у 13 земаља, са производним активностима у 8 земаља. Ова 

група друштава је активна у преко 30 држава и запошљава преко 25 000 људи, а поред 

свог примарног региона, централне и источне Европе, активна је и на Блиском Истоку, у 

Африци и у Пакистану. MOL група поседује четири рафинерије и два постројења за 

петрохемију и обухвата различите пословне активности које чине интегрисани ланац 

вредности у оквиру ког претвара сирову нафту у широк спектар рафинисаних производа, 

који се користе за потребе домаћинства, индустрије и транспорта. Производи ове групе 

друштава, између осталог укључују бензин, дизел, лож уље, ваздухопловно гориво, 

мазива, битумен, сумпор и течни нафтни гас (LPG). Малопродајна мрежа ове групе се 

састоји од скоро 2.000 услужних станица у 10 земаља. У области преноса природног гаса 

MOL група је активна само посредством подносиоца пријаве, друштва FGSZ, а 

инфраструктуру за обављање ове делатности поседује само у Мађарској. 

 

У Републици Србији, MOL група има регистровано зависно друштво MOL Serbia d.o.o., 

са регистрованим седиштем на адреси Ђорђа Станојевића бр. 14, Београд, Србија, 

матични број 17518518 (у даљем тексту: MOL Serbia). MOL Serbia је активна у 

малопродаји нафтних деривата кроз своју мрежу бензинских станица, којих у Републици 

Србији поседује преко 50.  

 

Предметном трансакцијом обухваћено је друштво Magyar Gáz Tranzit ZRt., са седиштем 

на адреси Záhony utca 7, B ép., 2 em., 1031 Budapest, Мађарска, број регистрације 01-10-

047258 (у даљем тексту: МGТ или циљно друштво). Друштво МGТ је мађарска компанија 

која управља мађарским делом мађарско-словачког интерконекцијског гасовода и од 

2014. године је у власништву државе Мађарске. У Мађарској ово друштво поседује 

неопходну лиценцу за оператора преноса природног гаса. Мађарско-словачки 

интерконекцијски гасовод повезује мађарски систем преноса гаса високог притиска са 

словачким системом при чему су две крајње тачке Vecsés (Мађарска) и Veľké Zlievce 
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(Словачка), а настао је као резултат муђувладине сарадње између Мађарске и Словачке. 

Мађарски део овог гасовода, са припадајућом инфраструктуром је у власништву циљног 

друштва као оператора система. Према наводима у пријави, циљно друштво нема зависна 

регистрована друштва у Републици Србији нити је у 2018. години остварило приход на 

тржишту Републике Србије. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији су достављени: 
[...] 

 

Услови за подношење пријаве 
 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона.  

 

Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима групе друштава 

којој припада подносилац пријаве остварених у свету и у Републици Србији у 2018. 

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.  

 

Подносилац пријаве је предложио да се за потребе оцене предметне концентрације 

релевантно тржиште производа дефинише као тржиште преноса (транспорта) природног 

гаса, а да се као релевантно географско тржиште дефинише национално тржиште односно 

тржиште Републике Србије. 

 

Подносилац пријаве је активан у преносу природног гаса првенствено у Мађарској где 

поседује инфраструктуру и све неопходне дозволе за обављање наведене делатности.  У 

Републици Србији, подносилац пријаве је присутан као транзитни добављач природног 

гаса и према наводима у пријави не обавља делатност преноса гаса. Група друштава којој 

припада подносилац пријаве је у Републици Србија присутна преко свог претходно 

наведеног зависног друштва које је активно у малопродаји нафтних деривата на 

бензинским станицама. Према наводима у пријави, MOL група је у области преноса 

природног гаса активна само посредством подносиоца пријаве, а неопходну 

инфраструктуру за наведену делатност поседује само у Мађарској. 

 

Циљно друштво предметне концентрације је активно у преносу природног гаса у једном 

делу Мађарске где поседује дозволу за оператора система преноса природног гаса и 
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управља мађарским делом мађарско-словачког интерконекцијског гасовода. Према 

наводима у пријави, циљно друштво нема регистрована зависна друштва у Републици 

Србији нити је у 2018. години остварило приход на тржишту Републике Србије. 

 

У складу са Законом о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014 и 95/18) 

транспорт природног гаса представља преношење природног гаса транспортним 

системом до крајњих купаца или другог транспортног система, дистрибутивних система 

или складишта природног гаса, а не обухвата снабдевање. У Републици Србији Агенција 

за енергетику Републике Србије (у даљем тексту: АЕРС) представља регулаторно тело са 

надлежностима у секторима електричне енергије, природног гаса, нафте и нафтних 

деривата и топлотне енергије која се производи у електранама- топланама. У складу са 

Законом о енергетици, АЕРС између осталог врши лиценцирање енергетских субјеката за 

обављање енергетских делатности и регулацију цена. Према јавно доступним подацима, у 

Републици Србији два друштва поседују лиценце за транспорт и управљање 

транспортним системом за природни гас, и то Јавно предузеће „Србијагас“, Нови Сад, и 

Društvo sa ograničenom odgovornošću „YUGOROSGAZ-TRANSPORT“, Niš. 

 

У складу са чланом 248 Закона о енергетици оператор транспортног система, уз 

сагласност АЕРС-а, доноси Правила о раду транспортног система природног гаса, којима 

се ближе уређује приступ транспортном систему за природни гас и услови његовог 

коришћења, начин планирања његовог развоја технички услови прикључења на 

транспортни систем, мерење, одржавање објеката на транспортном систему, размена 

података са операторима повезаних система и поступање у условима поремећаја и друга 

питања утврђена овим Законом. Правилима о раду транспортног система уређују се и 

начин на који оператор транспортног система администрира трансакције на тржишту 

природног гаса и ближе утврђују права и обавезе учесника на тржишту који користе 

систем за транспорт природног гаса.  

 

Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, релевантну 

законску регулативу у Републици Србији, као и активности учесника у концентрацији, а 

нарочито циљног друштва, Комисија је за потребе оцене предметне концентрације 

релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште транспорта и управљања 

транспортним системом за природни гас, прихвативши на тај начин делимично предлог 

подносиоца пријаве. 

 

Комисија је за оцену предметне концентрације релевантно географско тржиште 

дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. а у вези члана 

2. Закона.  

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је констатовала да учесници 

предметне концентрације нису присутни на дефинисаном релевантном тржишту 

производа у Републици Србији.  

 

На основу свега наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне 

концентрације неће довести до хоризонталних преклапања нити ће изазвати негативне 

вертикалне ефекте на дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици 

Србији. 
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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. тачка 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, 

106/2015 и 95/2018).  

 

               ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ   

  

            Др Милоје Обрадовић, с. р.  

 

 


