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     Објављени текст не садржи заштићене или изостављене 

    податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

    или у распону који Комисија сматра одговарајућим  начином     

заштите, а изостављени подаци ознаком XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6/0-02-512/2021-1, коју је дана 22. јуна 2021. године поднело 

привредно друштво MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag, 

са седиштем на адреси Oktоber huszonharmadika u. 18, Будимпешта, Maђарска, преко 

пуномоћника, адвоката Драгана Гајина из адвокатске канцеларије  Doklestic Repic & Gajin, 

Петра Кочића бр. 4, Београд, дана 9. јула 2021. године доноси следеће   

  

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва MOL Magyar Olaj- es 

Gazipari Nyilvanosan Miikodo Reszvenytarsasag, са седиштем на адреси Oktober 

huszonharmadika u. 18, Будимпешта, Мађарска, регистрациони број 01-10-041683, над 

привредним друштвом OMV SLOVENIJA, trgovina z nafto in naftimi derivati, d.o.o., са 

седиштем на адреси 15. маја 19, Копер, Република Словенија, регистрациони број 

5540739000, куповином акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво MOL Magyar Olaj- es Gazipari 

Nyilvanosan Miikodo Reszvenytarsasag, уплатио дана 24. јуна 2021. године износ од XXX  

(XXX) евра и дана 28. јуна 2021. године,  износ од XXX (XXX) динара на рачун Комисије 

за заштиту конкуренције, што укупно представља прописани износ за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Miikodo Reszvenytarsasag, 

са седиштем на адреси Oktober huszonharmadika u. 18, Будимпешта, Мађарска, 
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Савска улица 25/IV, Београд 
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Датум: 9. јул 2021. године 
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регистрациони број 01-10-041683 (у даљем тексту: MOL или подносилац пријаве) поднело 

је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 22. јуна 2021. године, 

преко пуномоћника, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-512/2021-1 

(у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да Комисија одобри 

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

допуна пријаве дана 7. јула 2021. године. 

 

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). Доказ о 

извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта 

Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива, налази се у списима предмета. 

 

На основу члана 45. Закона, подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту 

одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је о овом захтеву 

одлучила посебним закључком о заштити података.   

 

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве послује у оквиру MOL групе друштава, као његово матично друштво. 

Ово друштво је интегрисана међународна нафтна и гасна компанија, активна како у 

узводним, тако и у низводним секторима индустрије, у преко 30 земаља. Седиште MOL 

групе је у Будимпешти, Мађарска, а компанија је листирана на берзама у Будимпешти, 

Варшави и Луксембургу. Главне делатности MOL групе су 1) истраживање, производња и 

прерада сирове нафте, 2) дистрибуција нафтних деривата, како на велепродајном, тако и 

на малопродајном нивоу, 3) производња и продаја петрохемијских производа, 4) 

истраживање и производња природног гаса, и 5) пренос природног гаса у Мађарској.  

 

Под контролом MOL групе послује и компанија INA, која је у потпуности консолидована 

у ову групу. INA је нафтна компанија која послује у Хрватској, као и регионалном 

тржишту у области истраживања нафте и гаса, производњи и преради нафте и 

дистрибуцији нафте и нафтних деривата. Седиште INA је у Загребу, Хрватска. 

 

Директни стицалац контроле у предметној трансакцији је друштво MOL Slovenia 

Downstream Investment B.V., регистровано у Холандији, које је у власништву MOL-a и део 

MOL групе.  

 

MOL група је дуже од 15 година присутна у Србији, преко свог зависног друштва MOL 

Serbia doo Beograd, са седиштем на адреси Ђорђа Станојевића бр. 14, Нови Београд, 

Београд, матични број: 17518518, чија је регистрована делатност трговина на мало 

моторним горивима у специјализованим продавницама (даље у тексту: MOL Srbija). MOL 

Srbija има зависно друштво у Србији – друштво Port SPV d.o.o., Сремски Карловци, са 

седиштем на адреси Просјанице бб, Сремски Карловци, матични број 21433721, 

регистрована делатност – услужне делатности у воденом саобраћају, које је уписано у 

регистар лучких оператера. Друштво MOL Srbija је активно у следећим делатностима у 

вези са дериватима нафте: а) складиштење (преко нафтног терминала у Сремским 
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Карловцима), б) велепродаја, в) малопродаја. За све ове делатности друштво MOL Srbija 

поседује одговарајуће дозволе Агенције за енергетику Републике Србије. Малопродајна 

мрежа MOL Srbija простире се на територији читаве Србије.  

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над привредним 

друштвом OMV SLOVENIJA, trgovina z nafto in naftimi derivati, d.o.o., са седиштем на 

адреси 15. маја 19, Копер, Република Словенија, регистрациони број 5540739000 (даље у 

тексту: циљно друштво или OMV Slovenija), које се тренутно налази под контролом OMV 

групе, уз неконтролни удео који у циљном друштву поседује INA. Главна делатност 

друштва OMV Slovenija је малопродаја горива, преко своје мреже од 120 бензинских 

станица којима управља OMV или његови партнери-закупци. Купци на бензинским 

станицама OMV Slovenija имају на располагању широку палету стандардних и премијум 

горива, TNG, аутомобилски TNG, електрично пуњење, лож уље и различите додатне 

производе и услуге (као што су гастро понуда, картице, лутрија и слично). Додатно, 

друштво OMV Slovenija је активно и у области велепродаје горива, тако што снабдева 

поједине крајње купце у Словенији и Хрватској, као и у области велепродаје битумена и 

лож уља. OMV Slovenija није присутно на тржишту Србије и током 2020. године није 

остварило приход у Републици Србији.  

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Путем ове трансакције, подносилац пријаве, преко свог зависног друштва MOL Slovenia 

Downstream Investment B.V., стиче 92,25% удела у циљном друштву, тренутно у 

власништву OMV-а. Пре трансакције, подносилац пријаве већ поседује 7,75% удела у 

циљном друштву, преко друштва INA.  
[...] 
 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Уговор о куповини 

удела, закључен 7. јуна 2021. године, између друштва OMV Downstream GmbH, као 

продавца, и друштва MOL Slovenia Downstream Investment B.V.  

 

Испуњеност услова за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произилази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. На основу достављених података о висини 

укупних прихода које су учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и 

тржишту Републике Србије, Комисија је утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу 

да пријави концентрацију, јер је укупан приход учесника већи од износа који су 

прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је утврдила 

да је пријава концентрације поднета благовремено у складу са чланом 63. став 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 
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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 истиче да циљно друштво није ни на који начин присутно на 

тржишту Србије. У том смислу, подносилац пријаве констатује да предложена 

трансакција не може довести ни до каквих негативних утицаја на конкуренцију у Србији, 

без обзира како су тржишта дефинисана. 

   

У поднетој пријави предложено је и да се релевантна тржишта се, за потребе овог 

предмета, а у складу са досадашњом праксом Комисије, могу дефинисати у складу са 

активностима циљног друштва. У том смислу, предложено је да се релевантна тржишта 

производа одреде на следећи начин, што је Комисија прихватила:  

а) тржиште трговине на мало дериватима нафте на бензинским станицама, и 

б) тржиште трговине на велико дериватима нафте. 

 

У погледу малопродајног тржишта, трговина на мало нафтних дериватима обухвата 

тржиште трговине на мало моторним бензинима, тржиште трговине на мало дизел 

горивима и тржиште трговине на мало течним нафтним гасом. Позивајући се на ранију 

праксу Комисије, подносилац пријаве сматра да нема потребе за даљом сегментацијом 

тржишта. Подносилац сматра да, у вези са трансакцијом, не постоји потреба ни да се 

дефиниција велепродајног тржишта додатно сегментира, имајући у виду да циљно 

друштво није ни на који начин присутно на тржишту Републике Србије.  

 

У складу са надлежностима Комисије, подносилац предлаже да се као релевантно 

географско тржиште одреди тржиште Републике Србије. Комисија је овај предлог 

подносиоца пријаве прихватила и исто дефинисала на националном нивоу, као тржиште 

Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3, у вези са чланом 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, на основу података у пријави, 

Комисија је констатовала да циљно друштво није присутно ни на једном од дефинисаних 

релевантних тржишта производа у Републици Србији.  

 

С обзиром на то да циљно друштво није активно на релевантним, а ни на другим 

тржиштима у Републици Србије, може се закључити да предметна трансакција, након 

своје реализације, неће утицати на промену тржишне структуре на дефинисаним 

релевантним тржиштима и да неће имати негативне ефекте на конкуренцију у Републици 

Србији. 

 

У складу са претходно наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у 

смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa 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. 
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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 бр. 9, у року од 30 дана од 

дана достављања 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 

              

                                                                                          Небојша Перић,с.р. 

 

 

 

 

 


