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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 49/2011), одлучујући 

по пријави концентрације број 6/0-02-251/2022-1, коју је дана 27. јануара 2022. године, 

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

са седиштем на адреси Oktober huszonharmadika u. 18, Будимпeштa, Мађарска преко 

пуномоћника адвоката Драгана Гајина из адвокатске канцеларије Doklestić Repić & 

Gajin, Петра Кочића 4, Београд дана 01.марта 2022. године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

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 Mukodo Reszvenytarsasag, са седиштем на адреси Oktober 

huszonharmadika u. 18, Будимпeштa, Мађарска, регистарски број 01-10-041683, над  

привредним друштвом LOTOS Paliwa Spolka z.o.o. са седиштем на адреси Elblaska 135, 

Гдaњск, Пољска, статистички број 190966301, куповином 100% удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 1. фебруара 2022. године уплатио 

износ од xxx на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља 

одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 
Образложење 

 

Привредно друштво MOL Magyar Olaj-es Gazipari Nyilvanosan Mukodo 

Reszvenytarsasag, са седиштем на адреси Oktober huszonharmadika u. 18, Будимпeштa, 

Мађарска, регистарски број 01-10-041683 (у даљем тексту: MOL или подносилац 

пријаве), поднело је дана 27. јануара 2022. године, преко пуномоћника адвоката 

Драгана Гајина, из адвокатске канцеларије Doklestić Repić & Gajin, пријаву 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-251/2022-1 (у даљем тексту: пријава), 

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

Објављени текст не садржи заштићене податке или 

изостављене податке. Заштићени подаци приказани су 

ознаком [...] или у распону који Комисија сматра 

одговарајућим начином заштите, а изостављени подаци 

ознаком ХХХ. 
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концентрацију у скраћеном поступку. Допуна пријаве је поднета 2. фебруара 2022. 

године. 

 

Комисија је на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве 

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 5/16). У списима предмета се налази доказ о извршеној уплати, којим се 

потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у 

ставу II диспозитива. 

 

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 је интегрисана међународна нафтна и гасна компанија, активна 

како у узводним тако и у низводним секторима индустрије, са седиштем у 

Будимпешти. Главне делатности овог друштва су истраживање, производња и прерада 

сирове нафте, дистрибуција нафтних деривата, како на велепродајном тако и на 

малопродајном нивоу, затим производња и продаја петрохемијских производа, 

истраживање и производња природног гаса и пренос истог у Мађарској. 

 

У Републици Србији, MOL група је присутна већ дуги низ година, преко свог зависног 

друштва MOL Србија, са седиштем на адреси Ђорђа Станојевића 14, Београд, матични 

број 17518518. Активност овог друштва у Србији је у вези са нафтним дериватима, 

складиштењем, велепродаји и малопродаји. 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвом LOTOS Paliwa Spolka z.o.o. са седиштем на адреси Elblaska 135, Гдaњск, 

Пољска, статистички број 190966301 (даље у тексту: циљно друштво). Циљно друштво 

управља мрежом бензинских станица широм Пољске, под брендом „LOTOS“. Главни 

обим делатности циљног друштва обухвата управљање мрежом бензинских станица, 

малопродају са крајњим купцима, као и развој малопродајне и велепродајне мреже. 

 

У Републици Србији, циљно друштво није присутно, не послује и не остварује приход.  

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предложене трансакције, Комисији је достављен Прелиминарни  

уговор, закључен 12. јануара 2022. године. Трансакција се односи на куповину 100% 

удела у циљном друштву од привредног друштва Grupa LOTOS Spolka Akcyjna, са 

седиштем на адреси Elblaska 135, Гдaњск, Пољска. Након завршетка ове трансакције, 

подносилац пријаве ће поседовати 100% удела и имаће појединачну контролу над 

циљним друштвом. 

 

Испуњеност услова за подношење пријаве 

 



3 

 

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, 

оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике Србије, проистиче да су ови 

приходи виши од износа остварених укупних годишњих прихода из члана 61. Закона, 

што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава 

је поднета у складу са чланом 63. став 1. 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 сматра да са за сврху оцене ове трансакције, а имајући у виду 

пословну активност циљног друштва релевантно тржиште може одредити као: 

- тржиште трговине на мало дериватима нафте на бензинским станицама, и 

- тржиште трговине на велико дериватима нафте. 

 

Приликом предлагања дефиниција релевантног тржишта производа, подносилац 

захтева је имао у виду да циљно друштво није ни на који начин присутно на тржишту 

Србије, као и досадашњу праксу Комисије исказану у раније донетим решењима. 

 

У погледу релевантног географског тржишта, предлог подносиоца је да се оно одреди 

на националном нивоу.  

 

Комисија је за потребе оцене предметне концентрације, прихватила предлог 

подносиоца пријаве, и у погледу релевантног тржишта производа и релевантног 

географског тржишта, и сходно томе оба релевантна географска тржишта дефинисала 

је као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези са чланом 2. 

Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да 

концентрација неће нарушити конкуренцију на релевантним тржиштима, имајући у 

виду да циљно друштво није присутно и не остварује приход у Србији и да нема 

преклапања  између учесника у концентрацији на овим тржиштима. 

 

На основу свега наведеног, 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, као и 

члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 
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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 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. 

 

 

 


