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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 6/0-02-210/2019-1, коју је дана 
21. јануара 2019. године поднело привредно друштво Petrol Slovenska energetska 
družba dd Lјubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Словенија, преко 
пуномоћника адвоката из Београда Слободана Кремењака, Македонска бр. 30, дана 
27. фебруара 2019. године, доноси следеће 
 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем непосредне контроле привредног друштва Petrol Slovenska 
energetska družba dd Lјubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Словенија, број 
регистрације 5025796000, над друштвом IVICOM ENERGY DOO ŽAGUBICA, са 
седиштем на адреси Југ Богданова бр. 2, Жагубица, Република Србија, матични 
број 20487224, у складу са Уговором о купопродаји удела. 
 
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво Petrol 
Slovenska energetska družba dd Lјubljana, у целости извршио своју обавезу плаћања 
прописаног износа за издавање овог решења уплатом износа од 25.000,00 
(двадесетпетхиљада) евра дана 24. јануара 2019. године, на рачун Комисије за 
заштиту конкуренције. 
 

Образложење 
 

Привредно друштво Petrol Slovenska energetska družba dd Lјubljana, Dunajska cesta 
50, 1000 Ljubljana, Словенија, број регистрације 5025796000 (у даљем тексту: Petrol 
dd или подносилац пријаве) поднело је дана 21. јануара 2019. године преко 
пуномоћника пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-210/2019-1. 
Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем 
тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту по скраћеном 
поступку. Комисији је достављена и допуна пријаве 8. фебруара 2019. године. 
 
Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих 
чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, Комисија је 
утврдила да је пријава потпуна и поднета у складу са Законом о заштити 
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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 22. фебруара 2019. године, доставио Комисији захтев за 
одређивање мере заштите података и извора података, садржаних у пријави и 
њеним прилозима, о чему је одлучено посебним Закључком број 6/0-02-210/2019- 
4, од 27. фебруара 2019. године. 
 
Учесници концентрације 

 
Друштво Petrol dd представља акционарско друштво чије су акције листиране на 
Љубљанској берзи, при чему ниједан акционар не поседује контролни утицај. 
Према јавно доступним информацијама, три највећа акционара овог друштва на 
дан 30. септембар 2018. године били су Češkoslovenska obchodni bank A.S. са 
12,80% акција, Slovenski državni holding dd са 12,68% акција и Република 
Словенија са 10,10% акција. Друштво Petrol dd је крајње матично друштво 
истоименој групи друштава која је на подручју југоисточне Европе претежно 
активна у области трговине нафтом и нафтним дериватима (у даљем тексту: Petrol 
група). Подносилац пријаве је Комисији доставио листу зависних друштава Petrol 
групе, према којој она у Републици Србији има следећа активна зависна 
регистрована друштва: 

1. Petrol d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Патријарха Димитрија бр. 12в, 
Београд, матични број 17454404, претежна регистрована делатност: 
трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним 
производима (шифра делатности: 4671); 

2. 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);  

3. 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);  

4. 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);  

5. 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);  

6. 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 

7. 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). 

 
Подносилац пријаве је у Републици Србији, посредством својих зависних 
друштава, претежно активан у трговини нафтом и нафтним дериватима. Поред 
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наведеног, према наводима у пријави и према јавно доступним информацијама, 
зависно друштво подносиоца пријаве Petrol d.o.o. Beograd у Републици Србији 
поседује и лиценцу за снабдевање електричном енергијом бр. 0229/16-ЛЕ-СН 
издату 20. маја 2016. године од стране Агенције за енергетику Републике Србије са 
роком важења од 10 година. 
 
Сва зависна друштва која су под контролом Petrol групе се, у смислу члана 5. 
Закона, третирају као један учесник на тржишту.  
 
Предметном трансакцијом обухваћено је друштво Društvo za investicije i 
proizvodnju električne energije Ivicom energy d.o.o. Žagubica, са седиштем на адреси 
Југ Богданова бр. 2, Жагубица, Република Србија, матични број 20487224 (у даљем 
тексту: Ivicom energy или циљно друштво). Циљно друштво је носилац пројекта 
развоја ветроелектране Кривача капацитета 103 MW, која се налази на територији 
општина Голубац и Кучево, Република Србија, а чији се почетак градње очекује у 
првом кварталу 2020. године (у даљем тексту: ветроелектрана Кривача). 
 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 
Као правни основ предметне концентрацији, Комисији је достављен Уговор о 
купопродаји удела закључен 4. јануара 2019. године од стране друштва Petrol dd, у 
својству купца и друштва Ivicom Holding GmbН, са седиштем на адреси Viedner 
Hauptstrasse 76/2/1, Беч, Аустрија, број регистрације FN 384723W, у својству 
продавца [...].  
 
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.  
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Подносилац пријаве сматра да у конкретном случају није потребно коначно 
дефинисати релевантно тржиште производа, јер независно од усвојене дефиниције, 
предложена трансакција неће имати утицаја на конкуренцију у Републици Србији. 
 
Предметном трансакцијом обухваћено је друштво које је носилац пројекта развоја 
електране на ветар, односно ветропарка. Ветропарк чини група ветрогенератора на 
истој локацији који се користе за производњу електричне енергије. Закон о 
енергетици („Службени гласник РС", бр. 145/2014) разликује категорије 
привремени повлашћени произвођач, повлашћени произвођач и произвођач 
електричне енергије. Уредбом о условима и поступку стицања статуса 
повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног 
произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије 
(„Службени гласник РС", бр. 56/2016, 60/2017 и 44/2018) за електране на ветар је 
прописан максимални капацитет за стицање статуса повлашћеног и привременог 
произвођача од 500 MW.  
 
Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, а 
нарочито претежну делатност циљног друштва на тржишту Републике Србије, 
Комисија је за потребе оцене предметне концентрације, дефинисала два релевантна 
тржишта производа: 
 

1. тржиште развоја, изградње и управљања ветропарковима, и  
2. тржиште производње и продаје електричне енергије. 

 
Комисија је за оцену предметне концентрације релевантно географско тржиште 
дефинисала као тржиште Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. а у вези 
члана 2. Закона.  
 

Оцена ефеката концентрације 

 
На дан 2. август 2018. године, у Регистру привилегованих произвођача електричне 
енергије Републике Србије било је 12 ветропаркова који имају статус привременог 
повлашћеног или повлашћеног произвођача електричне енергије. Њихова укупна 
инсталисана снага износи 565,46 МW, при чему је у квоту ушло 500 МW. Поред 
тога, у Помоћном регистру привилегованих произвођача електричне енергије 
постоји 10 ветроелектрана или планираних ветроелектрана, које нису ушле у квоту, 
чија је укупна инсталисана снага 664,95 МW и међу којима је и ветроелектрана 
Кривача, као и три ветроелектране које нису у року стекле статус повлашћеног 
произвођача укупне инсталисане снаге 27,9 МW. Планирани инсталисани 
капацитет ветроелектране Кривача износи 103 МW. 
 
Комисија је констатовала да подносилац пријаве није присутан на тржишту 
развоја, изградње и управљања ветропарковима у Републици Србији. Циљно 
друштво предметне трансакције тренутно развија ветроелектрану Кривача, чији се 
почетак градње очекује у првом кварталу 2020. године, али још увек није активно у 
производњи електричне енергије путем ветра нити је остварило приход по основу 
те активности. На основу наведеног, Комисија је закључила да спровођење 
предметне концентрације неће довести до хоризонталних преклапања нити до 
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негативних вертикалних ефеката на тржишту развоја, изградње и управљања 
ветропарковима у Републици Србији. 
 
Циљно друштво предметне трансакције још увек није активно у производњи и 
продаји електричне енергије у Републици Србији. Подносилац пријаве у 
Републици Србији поседује лиценцу за трговину електричном енергијом која важи 
до 20. маја 2026. године, међутим, према наводима у пријави до сада није био 
активан на овом релевантном тржишту у Републици Србији. На основу наведеног, 
Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације неће довести до 
хоризонталних преклапања нити до негативних вертикалних ефеката на тржишту 
производње и продаје електричне енергије у Републици Србији. 
 
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. 
 

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.  

 
 


