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  Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

           КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ                                                                                                  

       КОНКУРЕНЦИЈЕ 

     Број: 6/0-02-11/2014-4 

Веза број: 6/0-02-869/2013 

         Датум: 24. јануар 2014. године 

          Б  е  о  г  р  а  д 

   

 

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон), члана 2. став 1. тачка 6. 

Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције („Службени гласник РС“ број 49/2011), члана 13. став 2. Статута 

Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/2010), члан 

Савета Комисије за заштиту конкуренције по овлашћењу председника Комисије за 

заштиту конкуренције бр. 1/0-06-72/2014-1 од 22. јануара 2014. године, одлучујући 

по пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-869/2013-1, од 30. децембра 

2013. године, коју је у име клијента, привредног друштва „PETROL, Slovenska 

energetska družba“ d.d. са регистрованим седиштем на адреси Дунајска цеста бр. 50, 

Љубљана, Словенија и господина Бојана Коцића из Београда, ул. Сремска бр. 6, по 

приложеном пуномоћју поднео адвокат Жељко Гвоић из адвокатске канцеларије 

„Милошевић“, из Београда, ул. Проте Матеје бр. 24, дана 24. јануара 2014. године, 

доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту, која настаје заједничким улагањем друштва „PETROL, Slovenska 

energetska družba“d.d., са седиштем на адреси Дунајска цеста 50, Љубљана, 

Словенија, матични број 5025796000 и господина Бојана Коцића (ЈМБГ 

0712975710254) из Београда, ул. Сремска бр. 6, у циљу стварања новог учесника на 

тржишту под именом „PETROL LPG“ d.o.o. са седиштем у Београду-Раковица, на 

адреси Патријарха Димитрија бр. 12 в, регистрованог у Агенцији за привредне 

регистре Републике Србије под матичним бројем 20902612, кога ће заједнички 

контролисати његови оснивачи. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је у прописаном року извршена уплата износа од 

24.938,00 (двадесетчетирихиљадедеветстотинатридесетосам) ЕУР на девизни рачун 

Комисије за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, и доплата 

износа од 62,00 (шездесетдва) ЕУР на исти девизни рачун Комисије што заједно 
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представља укупан износ прописане накнаде за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини 

накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Привредно друштво „PETROL, Slovenska energetska družba“d.d. из Љубљане 

и господин Бојан Коцић из Београда (у даљем тексту: Petrol и Бојан Коцић или 

подносиоци пријаве), поднели су Комисији за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија) 30. децембра 2013. године преко пуномоћника, Жељка Гвоића, 

адвоката из Београда, пријаву концентрације број 6/0-02-869/2013-1 (у даљем 

тексту: пријава), која настаје заједничким улагањем наведених улагача (једног 

правног и једног физичког лица) у циљу стварања новог учесника на тржишту под 

пословним именом „PETROL LPG“ d.o.o. (у даљем тексту: Petrol LPG или циљно 

друштво), који ће бити под контролом његових оснивача. Приликом анализе и 

обраде достављене пријаве, Комисија је утврдила да је иста у погледу свог садржаја 

и начина подношења у потпуности усаглашена са прописом који уређује ово 

питање. Благовремено и у потпуности је извршена уплата прописане накнаде за 

издавање акта Комисије којим се одобрава спровођење концентрације у скраћеном 

поступку, чиме су испуњени услови за поступање и одлучивање Комисије у овом 

управном поступку.  

Један од подносиоца пријаве, је друштво Petrol из Љубљане које је основанo 

1990. године. Petrol је највећа словеначка енергетска компанија и највећи увозник, 

а такође и једно од највећих трговинских предузећа. Претежна делатност овог 

друштва везана је за трговину нафтних деривата, гаса и других енергената. 

Према подацима који су достављени у склопу предметне пријаве, друштво 

„Petrol“ д.д. поред удела који има у друштву „Еltec Petrol“ д.о.о. са Бледа, 

контролише и рад друштава „Rodgas“ а.д. из Бачке Тополе, „Beogas Invest“ д.о.о. из 

Београда и „Petrol Gas Group“ д.о.о. из Бачке Тополе, која се баве дистрибуцијом 

гасовитих горива гасоводом, као и друштва „Petrol“ д.о.о. из Београда које се бави 

трговином на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним 

производима. Поред тога друштво „Beogas Invest“ д.о.о. из Београда оснивач је и 

контролор друштава „Beogas“ д.о.о. из Београда, које се бави дистрибуцијом 

гасовитих горива гасоводом и „Domingas“ д.о.о. из Београда које се бави 

постављањем водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система. 

Друштво „Еltec Petrol“ д.о.о. са Бледа, оснивач је и контролор друштва „Еltec 

Petrol“ д.о.о. из Београда које је регистровано за инжењерске делатности и 

техничко саветовање. Друштво „Еltec Petrol“ д.о.о. из Београда настало је на основу 

статусне промене припајања друштва „Sagax“ d.o.o. из Београда друштву Електро 

„Термо Центар Мулеј“ д.о.о. из Ниша. (концентрација одобрена 2012. године од 

стране Комисије).  

Други подносилац пријаве, господин Бојан Коцић је оснивач и једини члан 

друштва „Petrokor“ д.о.о. из Београда, које је регистровано за неспецијализовану 

трговину на велико. Поред тога друштво „Petrokor“ д.о.о. из Београда, оснивач је и 
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контролор друштва „Tigar Petrol“ д.о.о. из Београда које се бави 

неспецијализованом трговином на велико. 

Планирана пословна трансакција спроводи се заједничким улагањем од 

стране два независна учесника на тржишту, у циљу стварања новог учесника на 

тржишту који ће пословати на дугорочној основи и имаће све функције независног 

учесника на тржишту. Први корак у предложеној трансакције је било оснивање 

заједничког привредног друштва „Petrol LPG“ д.о.о. са седиштем у Београду, од 

стране друштва „Petrol“ d.d. из Љубљане са 51% удела и гдин. Бојана Коцића из 

Београда, са 49% удела, на основу Уговора о оснивању друштва. Новоосновано 

друштво није почело са радом и све активности су усмерене на финансирање 

пројекта, који се односи на изградњу складишта течног нафтног гаса у Смедереву. 

Након изградње складишта, из њега ће се вршити дистрибуција течног нафтног 

гаса купцима, а то треба да буде и основна делатност новог друштва. Поступак 

складиштења и дистрибуције течног нафтног гаса је законом регулисана делатност, 

за чије обављање је потребна одговарајућа лиценца за трговину нафтом и нафтним 

дериватима, а коју издаје Агенција за енергетику Републике Србије. Да би се 

добила ова лиценца неопходно је да привредно друштво има прописно складиште, 

чија је изградња у току. У циљу реализације наведене трансакције, подносиоци 

пријаве су дана 20. децембра 2013. године потписали Протокол о заједничком 

улагању у пословање друштва „Petrol LPG“ д.о.о., којим је предвиђено даље 

инвестирање оснивача у ово друштво под условом подношења пријаве 

концентрације Комисији и добијања њеног позитивног решења. Новоформирано 

друштво ће постати независан учесник на тржишту када обезбеди властите изворе 

прихода од продаје течног нафтног гаса, што ће се остварити тек након завршетка 

инвестиционог циклуса који је у току. 

Као правни основ предметне концентрације подносиоци пријаве су 

Комисији доставили Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу 

под пословним именом привредно друштво „Petrol LPG“ д.о.о. Београд (у даљем 

тексту: Уговор) као и Протокол о заједничком улагању у пословање друштва 

„Petrol LPG“ д.о.о. (у даљем тексту: Протокол) потписан од стране подносилаца ове 

пријаве. Достављени Уговор и Протокол Комисија је прихватила као релевантну 

документацију која представља акт о концентрацији, односно основ спровођења 

ове концентрације и на бази чије реализације долази до стварања новог учесника на 

тржишту, који послује на дугорочној основи и има све функције независног 

учесника на тржишту у смислу члана 17. став 1. тачка 3) Закона.  

На основу анализе свих елемената поднете пријаве и целокупне достављене 

документације, утврђено је да је подносилац пријаве исправно поступио када је 

исту доставио Комисији, будући да су испуњене све законске претпоставке за то. 

Приликом дефинисања релевантног тржишта производа и релевантног 

географског тржишта, подносиоци пријаве пошли су од основних делатности 

учесника ове концентрације и територије на којој ти учесници обављају своје 

пословне активности. Без обзира што подносиоци пријаве преко повезаних 

друштава обављају широк спектар пословних активности у Републици Србији, 

сматрају да релевантно тржиште производа у конкретном случају чини само 

тржиште продаје течног нафтног гаса. Овакав приступ, подносиоца пријаве, 

Комисија је прихватила као исправан. Продаја течног нафтног гаса обухвата 
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продају течног нафтног гаса купцима на велико и на мало. Течни нафтни гас (ТНГ) 

је смеша угљоводоничних гасова, која се као енергент користи у домаћинствима. 

ТНГ се испоручује у плинским (пропан-бутан) боцама различите запремине. У 

последње време ТНГ се највише користи као погонско гориво за аутомобиле. Због 

тога постоји могућност супституције тражње и понуде на релевантном тржишту 

производа. Осим замене истом врстом производа од конкурената, могућа је и 

супституција ТНГ-а другим сличним производима, односно другим погонским 

горивима, као што су безоловни бензин и дизел за погон аутомобила, и електрична 

енергија и систем даљинског грејања у домаћинствима. 

Приликом дефинисања релевантног географског тржишта подносилац 

пријаве пошло је од величине територије где се наведена услуга пружа, и 

констатовано је да је то читава територија Републике Србије. На целој територији 

Републике Србије услови пословања за све купце и продавце течног нафтног гаса, 

су слични и готово идентични, јер сви морају да се придржавају истих законских и 

других техничких норматива. 

Због непостојања података о тржишном уделу учесника концентрације пре и 

после спроведене трансакције на релевантном тржишту, подносиоци пријаве 

процену својих тржишних удела на тржишту пружања услуге и продаје ТНГ 

урадили су на основу података Европске асоцијације за течни нафтни гас (AEGPL). 

На основу таквих показатеља, процењено је да је пре спроведене концентрације, 

тржишни удео учесника концентрације - друштва „Petrol“ д.о.о. износио око 0,9%, 

а удео друштва „Tigar Petrol“д.о.о. био је испод 0,01%. У време подношења ове 

пријаве, новоформирано друштво „Petrol LPG“ д.о.о. нема удео на дефинисаном 

релевантном тржишту производа. Након спроведене пословне трансакције, 

планирано је да се тржишни удео учесника концентрације, на релевантном 

тржишту повећа и да се креће око 8%, с тим што ће бити промењено појединачно 

учешће учесника концентрације. Процењује се да би тржишни удео друштва 

„Petrol“ д.о.о. износио око 1%, а планирано је да се друштво „Tigar Petrol“д.о.о. 

припоји друштву „Petrol LPG“ д.о.о. чији би тржишни удео износио око 7%.  

Подносиоци пријаве међу значајне конкуренте на тржишту продаје течног 

нафтног гаса, разврстане према продатим количинама ТНГ на тржишту Републике 

Србије у 2012. години, наводе следеће учеснике: „Нафтна Индустрија Србије“, 

„MB Gas Oil“, „Eurogas“, „Intergas“, „Butan Gas“ и други. Извор наведених података 

је већ поменута асоцијација AEGPL. 

Када је реч о пласману робе, друштво „Petrol“д.о.о. продају обавља преко 8 

бензинских пумпи које се налазе на Бановом Брду, у Старој Пазови, 

Петроварадину, Новом Саду, Ваљеву, Врбасу, Кикинди и Крагујевцу. На 

бензинским пумпама врши се продаја погонских горива, аутогаса (ЛПГ) и осталих 

артикала. Ово друштво нема дистрибутивне центре ни складишта робе и сва 

делатност се обавља на бензинским пумпама. Друштво „Tigar Petrol“д.о.о. има у 

закупу складиште течног нафтног гаса у Младеновцу и Багрдану, укупног 

капацитета од око 1000 м³, као и четири аутогасне станице у Новом Саду, 

Крагујевцу, Јагодини и Влашком Пољу код Младеновца, и једну пунионицу течног 

нафтног гаса у боцама у Влашком Пољу. Новоформирано друштво „Petrol LPG“ 

д.о.о. нама магацине, мрежу дистрибутера нити малопродају, а у току је изградња 

складишта течног нафтног гаса у Смедереву. 
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Основно улагање које подносиоци врше у Републици Србији односи се на 

отварање складишта течног нафтног гаса, које ће омогућити добијање лиценци за 

трговину нафтом и нафтним дериватима односно течним нафтним гасом. Поред 

планиране инвестиције у складиште, постоји намера оснивача овог друштва да се у 

наредном периоду инвестира у шири развој тржишта у Републици Србији. 

Као основни разлог за спровођење ове концентрације подносиоци пријаве 

навели су јачање њиховог садашњег положаја на тржишту релевантног производа у 

Републици Србији, обзиром да на тај начин појачавају капацитете у продаји ТНГ на 

тржишту Републике Србије, а тиме и тржишни удео. Такође, намера друштва 

„Petrol“ д.д. из Љубљане је да оснивањем друштва у Републици Србији и његовим 

пословањем на дефинисаном релевантном тржишту, изврши дисперзију ресурса, те 

заокружи и помогне пословању својих зависних друштава која се баве овом 

делатношћу на просторима бивше Југославије.  

Складиште течног нафтног гаса које ће бити изграђено у Смедереву поред 

Дунава, омогућиће транспорт релевантног производа речним путем, и потрошачи 

ће имати избор на који начин желе да транспортују робу. У складишту ће се 

користити нове технологије које ће представљати иновације на пољу складиштења 

и продаје течног нафтног гаса, и оно ће запошљавати око 50 радника. Предложена 

концентрација ће довести до повећања конкуренције на тржишту, што генерално за 

последицу може имати снижење цене течног нафтног гаса у Републици Србији. 

Приликом доношења одлуке по предметној пријави узете су у обзир све 

законом дефинисане околности које су релевантне за утврђивање дозвољености 

концентрације, на основу чега је оцењено да се у конкретном случају ради о 

дозвољеној концентрацији, будући да њеним спровођењем не долази до значајног 

ограничавања, нарушавања или спречавања конкуренције, пре свега стварањем или 

јачањем доминантног положаја учесника ове концентрације, па је одлучено као у 

диспозитиву. 

 

 

Поука о правном леку: 

 

Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

Против овог решења може се пoднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања решења. 

 

 

 П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 
  

Иван Угрин 

 


