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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 6/0-02-865/2018-1, коју је дана 5. 

децембра 2018. године поднело привредно друштво Petrol društvo za trgovinu 

naftom i naftnim derivatima d.o.o. Beograd (Rakovica), са седиштем на адреси Улица 
Патријарха Димитрија бр. 12в, Београд, преко пуномоћника адвоката Игора 
Исаиловића из Београда, Балканска бр. 16, дана 21. децембра 2018. године, доноси 

следеће 
 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем непосредне контроле привредног друштва Petrol društvo za 

trgovinu naftom i naftnim derivatima d.o.o. Beograd (Rakovica), са седиштем на 
адреси Улица Патријарха Димитрија бр. 12в, Београд, матични број 17454404, над 

бензинском станицом у власништву друштва „NES PETROL TRADE“ d.o.o. Banja 

Luka, са седиштем на адреси Улица Цара Лазара  бр. 31, Бања Лука, Босна и 

Херцеговина, матични број 57-01-0166-15, која се налази на адреси Новосадски пут 
бр. 147, Ветерник, Нови Сад, катастарска парцела бр. 3714/1 КО Ветерник, у 

складу са Уговором о закупу. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво Petrol društvo 

za trgovinu naftom i naftnim derivatima d.o.o. Beograd (Rakovica), уплатио износ од 

2.960.197,50 (двамилионадеветстошездесетхиљадастодеведесетседам и 50/100) 

динара, дана 17. децембра 2018. године на рачун Комисијe за заштиту 

конкуренције, што представља динарску противвредност прописаног износа за 
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку према средњем 

курсу Народне банке Србије на дан уплате.  
 

 

 

 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

          Број: 6/0-02-865/2018-8 

Датум: 21. децембар 2018. године 
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Образложење 
 

Привредно друштво Petrol društvo za trgovinu naftom i naftnim derivatima d.o.o. 

Beograd (Rakovica), са седиштем на адреси Улица Патријарха Димитрија бр. 12в, 
Београд, матични број 17454404 (у даљем тексту: Petrol d.o.o. или подносилац 

пријаве) поднело је дана 5. децембра 2018. године преко пуномоћника пријаву 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-865/2018-1. Подносилац пријаве 
је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) 
одобри концентрацију учесника на тржишту по скраћеном поступку. Комисији су 

достављене и допуне пријаве 10., 11. и 19. децембра 2018. 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). Прописани износ за издавање акта уплаћен је 
у целости.  

 

Подносилац пријаве је 5. децембра 2018. 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 6/0-02-865/2018- 

7, од 21. децембра 2018. године. 
 

Учесници концентрације 

 

Подносилац пријаве, друштво Petrol d.o.o., је основано 2002. године, а у Агенцији 

за привредне регистре (АПР) регистровано је под матичним бројем 17454404, 

претежна регистрована делатност „Трговина на велико чврстим, течним и 

гасовитим горивима и сличним производима“, шифра делатности: 4671. Ово 

друштво је прве четири године пословало само у велепродаји, а од 2006. године 
почиње да развија и малопродајну мрежу. Друштво Petrol d.o.o. у Републици 

Србији поседује 12 специјализованих продавница за трговину на мало моторним 

горивима, бензинских станица, и то у Београду (3), Новом Саду (2), Суботици (1), 

Кикинди (1), Врбасу (1), Ваљеву (1), Старој Пазови (1), Крагујевцу (1) и у 

Лештанима(1). Поред свих врста горива (EVRO Premium BMB-95, EVRO BMB 98, 

евро-дизел и TNG), у понуди бензинских станица овог друштва је и роба широке 
потрошње.   
 

Друштво Petrol послује у оквиру Petrol групе друштава којом као матично друштво 

управља друштво Petrol Slovenska energetska družba dd LJubljana, Dunajska cesta 50, 

1000 Ljubljana, Словенија, број регистрације 5025796000 (у даљем тексту: Petrol 

група и друштво Petrol dd LJubljana). Друштво Petrol dd LJubljana представља 
акционарско друштво чије су акције листиране на Љубљанској берзи, при чему 

ниједан акционар не поседује контролни утицај. Три највећа акционара овог 
друштва на дан 30. септембар 2018. године су Češkoslovenska obchodni bank A.S. са 
12,80%, Slovenski državni holding dd са 12,68% акција и Република Словенија са 
10,10% акција. Petrol група је активна у области трговине нафтом и поседује мрежу 

од око 464 бензинске станице на подручју Југоисточне Европе. Подносилац 

пријаве је Комисији доставио листу зависних друштава Petrol групе на дан 30. 
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септембар 2018. године, у складу са којом друштво Petrol d.o.o. у Републици 

Србији има следећа повезана регистрована друштва: 
 

1. Beogas Invest d.o.o. Београд, са седиштем на адреси Патријарха Димитрија 
бр. 12в, Београд, матични број 20091711, претежна регистрована делатност: 
дистрибуција гасовитих горива гасоводом (шифра делатности: 3522);  

2. Beogas AD, Београд, са седиштем на адреси Патријарха Димитрија бр. 12в, 

Београд, матични број 17179322, претежна регистрована делатност: 
дистрибуција гасовитих горива гасоводом (шифра делатности: 3522);  

3. Domingas d.o.o., Београд, са седиштем на адреси Патријарха Димитрија бр. 

12в, Београд, матични број 20038209, претежна регистрована делатност: 
постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих 

система (шифра делатности: 4322);  

4. Petrol LPG d.o.o. Београд, са седиштем на адреси Патријарха Димитрија бр. 

12в, Београд, матични број 20902612, претежна регистрована делатност: 
производња деривата нафте (шифра делатности: 1920);  

5. Tigar petrol d.o.o., Београд, са седиштем на адреси Маршала Бирјузова бр. 3-

5, Београд, матични број 20482826, претежна регистрована делатност: 
неспецијализована трговина на велико (шифра делатности: 4690), и 

6. Društvo za trgovinu gasovitim gorivima GEOPLIN doo Beograd-Novi Beograd, 

са седиштем на адреси Зеленгорска бр. 1г, Београд, матични број 21099716, 

претежна регистрована делатност: трговина гасовитим горивима преко 

гасоводне мреже (шифра делатности: 3523). 

 

Сва зависна друштва која су под контролом Petrol групе се, у смислу члана 5. 

Закона, третирају као један учесник на тржишту.  

 

Предметном трансакцијом обухваћена је бензинска станица која је у власништву 

„NES PETROL TRADE“ d.o.o. Banja Luka, са седиштем на адреси Улица цара 
Лазара бр. 31, Бања Лука, Босна и Херцеговина, матични број субјекта 57-01-0166-

15 (у даљем тексту: циљна бензинска станица). Циљна бензинска станица налази се 
на широј територији Новог Сада, у насељу Ветерник, у Улици Новосадски пут бр. 

147, и састоји се од: 

1. зграде бензинске станице која је уписана као зграда бр. 1, на катастарској 
парцели број 3714/1 КО Ветерник, спратности ПО+ПР+СП+ПК, Новосадски 

пут бр. 147, 

2. зграде бензинске станице која је уписана као зграда бр. 2 на катастарској 
парцели бр. 3714/1 КО Ветерник, спратности ПР,  

3. зграде бензинске станице која је уписана као зграда бр. 3 на катастарској 
парцели бр. 3714/1 КО Ветерник, спратности ПР1 и  

4. пратећег земљишта на катастарској парцели бр. 3714/1 КО Ветерник. 

 

Поред наведеног, предмет закупа је и пратећи садржај и опрема, чији је попис 
наведен у прилогу Уговора о закупу. 

 

Према наводима у пријави, друштво „NES PETROL TRADE“ d.o.o. Banja Luka је 
власништво над циљном бензинском станицом стекло 2018. године, а тренутно 

делатност трговине на мало нафтним дериватима на њој као закупац врши друштво 

Radun Avia d.o.o.. 
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Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрацији, Комисији је достављен Уговор о 

закупу закључен 29. новембра 2018. године од стране друштва „NES PETROL 

TRADE“ d.o.o. Banja Luka у својству закуподавца и друштва Petrol у својству 

закупца. 
 

Овим Уговором о закупу регулисана су права и обавезе уговорних страна и 

утврђен период давања у закуп циљне бензинске станице у трајању од десет 
година. 
 

Услови за подношење пријаве 
 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију 

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

Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у 

смислу члана 61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у 

финансијске извештаје учесника концентрације. Из података достављених 

Комисији о укупним годишњим приходима групе друштава којој припада 
подносилац пријаве остварених у свету и у Републици Србији у 2017. 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 трговине 
на мало дериватима нафте на бензинским станицама, позивајући се на секторску 

анализу у овом сегменту коју је спровела Комисија. 
 

Подносилац пријаве је Комисији доставио листу бензинских станица које поседује 
у Републици Србији, са наведеним локацијама, као и преглед главних робних 

марки и жигова Petrol групе. 
 

Циљна бензинска станица предметне трансакције налази се у насељу Ветерник, на 
широј територији града Новог Сада. 
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Узимајући у обзир своју досадашњу праксу, а полазећи од стварне делатности 

подносиоца пријаве и бензинске станице која је предмет куповине, Комисија је за 
оцену предметне концентрације дефинисала релевантно тржиште производа као 

тржиште трговине на мало дериватима нафте на бензинским станицама, 
прихвативши на тај начин предлог подносиоца пријаве. Тржиште трговине на мало 

нафтним дериватима може се додатно 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, при чему постоје 
и станице које у понуди имају само течни нафтни гас. Због тога, у овом случају, 

Комисија сматра да није потребно додатно сегментирати релевантно тржиште 
производа. Такође, и Европска комисија је у својим одлукама ( на пример у 

предметима: COMP/M.3291 - Preem / Skandinaviska Raffinaderi и предмет: IV/M.727 

- BP/Mobil), уважавајући наведене карактеристике тражње и понуде, релевантно 

тржиште производа дефинисала као јединствено малопродајно тржиште нафтних 

деривата без потребе да се исто додатно сегментира. 
 

Подносилац пријаве је предложио да се за потребе предметне концентрације 
релевантно географско тржиште дефинише као територија града Новог Сада, у 

оквиру кога је насеље Ветерник, у ком се налази циљна бензинска станица.  
 

Комисија је прихватила наведени предлог и за оцену предметне концентрације 
релевантно географско тржиште дефинисала као територију града Новог Сада, у 

складу са чланом 6. став 3., а у вези члана 2. Закона.  
 

Оцена ефеката концентрације 

 

Из утврђеног чињеничног стања произилази да се ради о хоризонталној 
концентрацији, чијим спровођењем долази до кумулације тржишних удела на 
утврђеном релевантном тржишту. Међутим, Комисија је оценила да не долази до 

битне промене структуре релевантног тржишта и негативних ефеката, из следећих 

разлога. 
 

Допуном пријаве од 11. децембра 2018. године, подносилац пријаве је Комисији 

доставио податке прибављене од Удружења нафтних компанија Србије који се 
односе на број бензинских станица у Новом Саду и околини на дан 10. децембар 

2018. године. У складу са наведеним подацима, на дан 10. децембар 2018. године 
на подручју града Новог Сада и околине било је укупно 48 бензинских станица. 
Подносилац пријаве на дефинисаном релевантном географском тржишту 

контролише 2 бензинске станице што представља 4,17% тржишног учешћа према 
броју бензинских станица на овом тржишту. Поред тога, на овом релевантном 

географском тржишту присутно је и повезано друштво подносиоца пријаве, 
друштво Tigar petrol d.o.o., које са 1 бензинском станицом остварује 2,08% 

тржишног учешћа према броју бензинских станица на овом тржишту. На основу 

напред наведеног произилази да је група друштава којој припада подносилац 

пријаве, Petrol група, на тржишту трговине на мало дериватима нафте на 
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бензинским станицама на територији града Новог Сада присутна са укупно 3 

бензинске станице остварујући тржишно учешће према броју бензинских станица 
од 6,25% на овом тржишту.  

 

Највећи конкурент на овом релевантном географском тржишту је друштво НИС 

а.д. Нови Сад које контролишући 13 бензинских станица остварује тржишно 

учешће према броју бензинских станица од 27,08%, а следи га друштво LUKOIL 

SRBIJA A.D. које контролишући 5 бензинских станица остварује тржишно учешће 
према броју бензинских станица од 10,42% на овом тржишту и друштво LION 

GROUP SYSTEM DOO ZA TRGOVINU I USLUGE SUBOTICA које контролишући 

укупно 4 бензинске станице на овом тржишту (три бензинске станице Euro Petrol 

d.o.o. и једну бензинску станицу Euro Gas d.o.o.) остварује тржишно учешће према 
броју бензинских станица од 8,33%. Поред наведеног, на дефинисаном 

релевантном географском тржишту присутна су и друштва EKO SERBIA d.o.o. и 

Radun Avia d.o.o. са по 3 бензинске станице остварујући тржишно учешће према 
броју бензинских станица од по 6,25% на овом тржишту, као и 5 друштава (Jelić 
d.o.o., Lugonja petrol d.o.o., MOL Serbia d.o.o., Naftachem petrol d.o.o. и OMV Srbija 

d.o.o.) која контролишући по 2 бензинске станице остварују тржишно учешће 
према броју бензинских станица од по 4,17% на овом тржишту. На тржишту 

трговине на мало дериватима нафте на бензинским станицама на територији града 
Новог Сада присутно је и 7 друштава (AVEX a.d., DOO EKSPRES GAS, KNEZ 

PETROL d.o.o., Novocom d.o.o., SADOVIĆ PETROL DOO, Točir d.o.o. и VIPP OIL 

d.o.o.) која контролишу по 1 бензинску станицу и остварују тржишно учешће 
према броју бензинских станица од по 2,08% на овом тржишту по том основу.  

 

Након спровођења предметне концентрације, Petrol група ће контролисати 4 

бензинске станице на територији града Новог Сада, на основу чега ће се њено 

тржишно учешће на тржишту трговине на мало дериватима нафте на бензинским 

станицама према броју бензинских станица повећати са досадашњих 6,25% на 
8,33% на овом релевантном географском тржишту. 

 

На основу претходног, Комисија је констатовала, да предметном концентрацијом 

долази до хоризонталног преклапања, али да се структура тржишта трговине на 
мало дериватима нафте на бензинским станицама на територији града Новог Сада 
неће битније променити.  

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји 

забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације 
из чл. 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 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 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  

 

 

 


