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Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону 
који     Комисија сматра одговарајућим начином заштите 

 
                                     
 
 
 
    

 
 
Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, по овлашћењу Председника 
Комисије за заштиту конкуренције број 1/0-06-168/2019-2 од 08.01.2019. године, 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 
6/0-02-669/2019-1, коју је дана 26. јула 2019. 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 из Београда Игора Исаиловића, Балканска бр. 16, дана 8. 
августа 2019. 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 A.M. INTERGROUP 012 DOO 
POŽAREVAC, са седиштем на адреси Косовска бр. 34, Пожаревац, матични број 
20284013, која се налази у Пожаревцу, на десној страни магистралног пута М24, 
односно државног пута IB реда број 33 (према новим ознакама), на катастарским 
парцелама 20033, 20039/2 и 20815, све у КО Пожаревац, 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 
XXX динара, дана 6. августа 2019. 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.  

 

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 26. јула 2019. године преко пуномоћника пријаву 
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концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-669/2019-1. Подносилац пријаве 
је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) 
одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. Комисији је 
достављена и допуна пријаве 2. августа 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 
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). Увидом у списе предмета утврђено је да је 
дана 6. августа 2019. године, подносилац пријаве уплатио износ од XXX динара на 
рачун Комисије што представља динарску противвредност прописаног износа за 
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку према средњем 
курсу Народне банке Србије на дан уплате.   
 
Подносилац пријаве је 26. јула 2019. 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 6/0-02-669/2019- 
6, од 8. августа 2019. 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 14 специјализованих продавница за трговину на мало моторним 
горивима, бензинских станица, и то у Београду (4), Новом Саду (3), 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 31. март 2019. године су Češkoslovenska obchodni bank A.S. са 
12,78%, 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 500 бензинских станица на подручју Југоисточне Европе. Подносилац 
пријаве је Комисији доставио листу зависних друштава Petrol групе на дан 30. јун 
2019. године, у складу са којом друштво Petrol d.o.o. у Републици Србији има 
следећа повезана регистрована друштва: 
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1. BEOGAS DOO BEOGRAD, са седиштем на адреси Патријарха Димитрија 
бр. 12в, Београд, матични број 17179322, претежна регистрована делатност: 
дистрибуција гасовитих горива гасоводом (шифра делатности: 3522);  

2. 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);  

3. 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 

4. 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 у изградњи која је у 
власништву друштва A.M. INTERGROUP 012 DOO POŽAREVAC, са седиштем на 
адреси Косовска бр. 34, Пожаревац, матични број 20284013 (у даљем тексту: циљна 
бензинска станица). Циљна бензинска станица се налази на десној страни 
магистралног пута М24, односно државног пута IB реда број 33 (према новим 
ознакама), на катастарским парцелама 20033, 20039/2 и 20815, све у КО 
Пожаревац, и обухвата пословни простор бензинске станице у приземљу објекта, 
надстрешницу за светла горива, надстрешницу за течни нафтни гас, подземну и 
надземну инфраструктуру, као и водове и цистерне. Поред наведеног, предмет 
закупа је и пратећи садржај и опрема. Према наводима у пријави, узимајући у 
обзир да је циљна бензинска станица још увек у изградњи, одређене инвестиције 
биће учињене и од стране подносиоца пријаве, а у циљу добијања употребне 
дозволе. У допуни од 2. августа 2019. године, подносилац пријаве је навео да 
циљна бензинска станица представља нови објекат у изградњи који још увек не 
поседује употребну дозволу и да на њој никада није обављана било каква делатност 
нити су остварени приходи по основу тога. 
 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 
Као правни основ предметне концентрацији, Комисији је достављен Уговор о 
закупу закључен [...] између друштва A.M. INTERGROUP 012 DOO POŽAREVAC 
у својству закуподавца и друштва Petrol у својству закупца. 
 
[...] 
 

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 
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Комисији о укупним годишњим приходима групе друштава којој припада 
подносилац пријаве остварених у свету и у Републици Србији у 2018. 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 брнзинским станицама, позивајући се на секторску 
анализу у овом сегменту коју је спровела Комисија. 
 
О пословним активностима и присуству стицаоца контроле на тржишту Републике 
Србије, већ је било речи претходно у тексту овог Образложења. 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 на територији града 
Пожаревца, што је претходно у тексту већ прецизирано. 
  
Узимајући у обзир своју досадашњу праксу, а полазећи од стварне делатности 
подносиоца пријаве и бензинске станице која је предмет закупа, 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 
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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 Пожаревца, у ком 
се налази циљна бензинска станица.  
 
Комисија је прихватила наведени предлог и за оцену предметне концентрације 
релевантно географско тржиште дефинисала као територију града Пожаревца, у 
складу са чланом 6. став 3., а у вези члана 2. Закона.  
 

Оцена ефеката концентрације 

 
Према наводима у допуни и према јавно доступним информацијама подносилац 
пријаве није присутан на  дефинисаном тржишту производа у граду Пожаревцу. 
 
Подносилац пријаве је Комисији доставио списак активних бензинских станица на 
територији града Пожаревца у складу са којим на дефинисаном географском 
тржишту тренутно послује укупно 10 бензинских станица, при чему се три 
бензинске станице налазе у власништву друштва NIS Petrol, а седам друштава 
поседује по једну бензинску станицу (Mol, OMV Srbija, EKO Serbia, Atlantik, 
Lukoil, Matrix и MVL Petrol). Након што циљна бензинка станица добије употребну 
дозволу, подносилац пријаве ће спровођењем предметне концентрације поседовати 
једну бензинску станицу на територији града Пожаревца, при чему ће на овом 
релевантном географском тржишту пословати укупно 11 бензинских станица. У 
складу са наведеним, а посматрано по основу броја бензинских станица 
подносилац пријаве ће на тржишту трговине на мало дериватима нафте на 
бензинским станицама у Пожаревцу остваривати тржишно учешће од 9,09%. 
Спровођењем предметне концентрације структура тржишта трговине на мало 
дериватима нафте на бензинским станицама у Пожаревцу се неће значајније 
изменити, узимајући у обзир да ће највећи конкурент на овом тржишту и даље 
бити друштво NIS Petrol коме ће тржишно учешће опасти са 30% на 27,27%. 
Тржишно учешће осталих конкурената који на овом релевантном географском 
тржишту поседују по једну бензинску станицу смањиће се са 10% на 9,09%. 
 
На основу претходног, Комисија је констатовала да спровођење предметне 
концентрације неће довести до хоризонталних преклапања нити до негативних 
вертикалних ефеката на тржишту трговине на мало дериватима нафте на 
бензинским станицама на територији града Пожаревца.  
 
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, 106/2015 и 95/2018).  
 
 

           П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ  

                     
Чедомир Радојчић, члан Савета 

Комисије, с.р.  
 
 


